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Peníze svtem vládnou. A pece o nich tak málo

víme. Neznáme pravou cenu, hodnotu penz. eský lid

v massách svých je lid chudý. eský národ nemá ban-

ké, milioná. Nicmén nesmíme podceovati vliv

a vládu penz. Musíme znáti to nebezpeí, které nám

všude hrozí. Jsme národ malý, chudý a proto tím více

potebujeme ostražitosti. Doufám, že se mi v pítomném
spisu podailo vládu penz popsati tak, jak ve skute-

nosti jest.

V PRAZE, 1. kvtna 1911.

Rudolf Vrba.

6414-28



Digitized by the Internet Archive

in 2016

https://archive.org/details/vladapenezsocial01vrba



I. Zápas o chléb.

Každý živoich zde na zemi má nezdolnou lásku k ži-

votu, i ten ervíek chce žiti. lovk od Boha
stvoený, nejdokonalejší bytost pozemská, má lásku k ži-

votu vrozenou. I staec se bojí smrti, každý i sebe nuz-

njší lovk chce žiti. Mnohdy slyšíme, že ten neb onen
si peje smrti, že nechce žiti, ale není tomu tak, když

skuten smrt se blíží, tu by zase rádi žili. Láska k ži-

votu nutká každého lovka, aby se staral o všechno,

eho je k živobytí teba. lovk potebuje potravu, tedy

výživu, šat, teplo, svtlo, istý erstvý vzduch a odpo-
inek po práci. Pakli nco z toho nkomu se nedostává,

chadne, trpí bídu až teba zhyne. lovk si všecko

musí k živobytí vydobývali, vydlávati, jelikož nemá
nikde pokrytý stl. Bh vyhnal první rodie z ráje a

pisoudil jim práci. V potu tvái vydlávati budeš chléb

svj. Tak tomu bylo a bude až do konce svta. Tomu
íkáme zápas, starost o chléb, o živobytí.

Má-li otec jedno nebo dv dítky na starosti, nebývá
v dom nouze, když ale dítek pibývá, tu se asto do-

staví nouze, ím více hladových hrdel, tím více starostí

o chléb. Když se lidé množí, roste souasn poteba
všeho k živobytí nutného, ím více lidí, tím vtší zápas

o chléb. O tom ml v Lipsku v ervnu 1907 profesor

Eulenburg pednášku. Mezi jiným pravil asi toto: Život

lidí, alespo ohromné vtšiny, jest stálý boj o poteby
na živobytí. Starý mudrc Herakleit nazval boj o chléb

vlastn otcem všeho, co na zemi lidé vydobyli a si pi-
vlastnili. Byly asy, že lidé tmto starostem chtli unik-

nouti a vnovali se pouze služb Bohu a modlitb, jak

to inili poustevníci, kteí se živili koínky a tím co

našli. Lidé by rádi unikli starostem a touží po tom, aby
bez námahy žiti mohli, to jsou sny o ráji, nic dlat a
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dobe se míti, to chtí socni. Ale to vše ve skutenosti

nejde. Bohatý ovšem nemusí hrubou námahou se lopotit

jako chudý, ale i bohatý zahyne v nouzi, pakli by chtl
vbec bez práce žiti.

Jednotlivci zápasí o dobrý chléb, nemajetní, chudí
postupují proti majetným, bohatším. Dlník vystupuje

proti továrníkovi, tovaryš proti mistru. Každý chce míti

lepší a pohodlnjší chléb. Ale i celé národy zápasí

o dobré místo na zemi, aby se dobe živiti mohli. Ja-

ponci pepadli Rusko, aby se zmocnili ohromné zemi
Korei, kde by se mohli pohodln usazovati a oboha-
covati. Lidé zápasí o vládu ve stát, aby si zabezpeili

dobré bydlo. Proto kií Nmci, že jen oni dovedou
vládnouti. Staí ímané a ekové byli rozdleni na

šlechtu a plebejce. Patriciové nebo-li šlechta mli všechen
majetek v rukou, plebejci, poddaní, žili v chudob. Ve
stedovku byli velkostatkái pány všeho, poddaní, ro-

botníci, žili v bíd. V Indii dodnes jsou tyry tídy spo-

lenosti, nejnižší jsou známi pode jménem páriové. Tato

nejnižší tída žije ve strašlivé chudob a zmírá hlady.

Všude vidíme, že ve všech dobách nebyli nikdy a nikde

lidé úpln sob rovni, vždy tu byl rozdíl mezi chudším
a bohatším a zstane "jím, dokud budou lidé na zemi
žiti. Ani socíni nejsou mezi sebou úpln rovni. Dlníci
soci ni platí píspvky a socín agitátor z nich dobe žije.

Od pradávna lidé mezi sebou zápasí o lepší chléb a to

jest sociální boj, který je tak starý, jako je lidské poko-

lení. Boj ten nikdy neustane. Mní se, má rzné po-

doby v rzných dobách, ale ve vci zstává nezmnný.,
Díve bojovali rolníci proti feudálním pánm, dnes brojí

socíni proti každému, kdo nosí na sob lepší kabát.

Všechno se to dnes poádá do boje. Organisace proti

organisaci. Podnikatelé se spolují a dlnictvo také. Oba
tábory mí své síly. Žid Eulenburg tu neekl nic no-

vého, to vidíme každého dne na vlastní oi a známe
z vlastní zkušenosti.

Nic dlat a dobe se mít ! Pkn se to poslouchá,

ale jak to uskutenit. Kdyby nechtl nikdo nic pracovat,

kdo by obstarával pole, kde by rostla úroda? Lidé by

nutn zhynuli hlady. A strach ped hladem dohání lidi

k práci. Tak to Bh uspoádal. Kdo chce býti lehko živ,

musí žiti na útraty jiného, jinak to nejde. Práv v tom
spoívá sociální boj. Poctiví pracovníci se brání, aby

nebyli nuceni pracovati na jiného, lenocha.
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II. O úelu lovka.

N elze upíti, že nejvtší starostí lovka zde na zemi
jest starost o chléb. Nedivme se tomu, vždy bídou

a starostí o živobytí bývá mnohý lovk dohnán až k ší-

lenství, zoufalství, zloinm a samovražd ! Nedivme se

tomu, když v nynjší spolenosti jest tato starost o chléb

neustále zostena konkurencí a bezohledným potíráním

jednoho druhým. Vždy slyšíme denn kde jakého e-
meslníka neb obchodníka zoufale mluviti : ne, dnes nesmí

lovk býti poctivým ! Tato slova slyšeli jsme sami z úst

jednoho obchodníka a kesana, a to velmi bohatého,

když v tramwaji v Praze rozmlouval s bohatými židáky

ze Smíchova. To je strašné a hrzyplné slovo, když sly-

šíme z úst bohatého a zámožného obchodníka: »dnes

nesmí býti lovk poctivým !« Kdo by tak initi chtl,

toho ti druzí udolají a spoleensky zardousí.

V hlavním mst Japonska, Tokiu, jsou v innosti

dva katolití misionái, kteí pravideln poádají dvakrát

v týdnu veejné rozhovory o katolickém náboženství.

Do sálu pijdou i prostí jaf onští dlníci pohani a rádi

naslouchají výkladm katolického knze. Když byl jednou
misioná vykládal sedmé Boží pikázání, pistoupili k nmu
nkteí Japonci a pravili mu: »To, co jsme od tebe

slyšeli, jest velice krásné, ale povz nám, kdybychom se

podle toho mli ídit, jak bychom se uživili ?« Není
výrok ten od pohanských Japonc obsahem týž, jako

výrok pražského obchodníka? Mají-li proto nastati ve

spolenosti lidské opt zdravé pomry sociální, nemá-li

býti lovku odkaz života pozemského více kletbou než

dobrodiním, musí lidstvo opt se vrátiti k zásadám ná-

boženství Kristova, které lidstvu vštpuje do duše, pro
lovk jest zde na zemi, jaký jest náš úkol pozemský.

O pedmtu tom rozmlouvá Ketteler ve tvrtém svém
sociálním kázání velmi duchapln. Anarchisté, sociální

demokraté a kde jací nevrci tvrdí, že lovk nemá
nikomu býti podízen, jen sob. Zásady ty o naprosté

neodvislosti lovka od jakýchkoliv zákon a vrchností

by uinily lidskou spolenost nemožnou, povstala by
válka všech proti všem, lovk by se rovnal úpln dravé

šelm, která je odkázána na vlastní svou sílu, kterou si

musí svj revír uhájiti, pijde-li však šelma silnjší nad
ni, pak zhyne. Takové smutné divadlo poskytuje plenní
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jižní Afriky surovými Angliany, kteí íselnou pevahou
svou a užíváním nejbestiálnjších prostedk zniili celý

národ boerský! a Evropa — k tomu mlela.

Jestliže toto uení anarchist a socialist jest ne-

možné a nepravdivé, jak každý doznati musí, pak i druhé
zásady o úelu lovka a jeho poslání zde na zemi jak

jsou hlásány tmito sociálními stranami, jsou nepravdivé

a zhoubné. Názory ty jsou ve své podstat všudy stejný.

Nevrec praví, že není Boha, není nesmrtelné duše, není

vného života, ani nebe ani pekla. Z toho samo Síbou
následuje, že i lovkem jest všechno u konce, když ho
uložíme do hrobu. Nejvtší však poet jest tch, kteí

sice v duchu svém nepopírají vný život, ale žijí tak,

že nikdy na svj konec nemyslí, jsouce zaujati úpln
svou smyslností, takže na poteby duše své ne-

mají asu. Jest to ona divoká honba po výdlku a ma-
monu, kterou se vyznauje dnešní doba a která lidem

nepopává ani chvilky oddechu. Nápadno však jest, že

na píklad zvrhlý anebo otuplý kesan praví: a co

v kostele mi nedají ani na sl. Ale žid sebe chudší a

sebe bohatší jde o šábesu do synagogy a zave o svát-

cích obchod, kdežto kesan tak neiní. Zde máme do-

klad, že židé houževnat drží se víry své a pi tom pro-

spívají, a kesané víru svou šlapají do prachu a pi
tom hynou. Zdaž nevidíme zde trestající spravedlnost

Boží?
Pohlédnme nyní blíže, jaké jsou následky hlásání

onch zhoubných zásad, že lovk neliší se od hovada,

a že po smrti je po všem, proto dokud žiješ, užívej,

jak již ped 3 tisíci lety staí Epikurejci hlásali, že po
smrti není více žádné radosti, nebo, jak náš svedený lid íká,

že kdo co prý tady užije, to že má! Jesliže by bylo

pravdou, že lovk jest zde na zemi, aby jen užíval,

jelikož po smrti nic není, tu by pedn nastalo vše-

obecné opovrhování prací, nikdo by nechtl pracovat,

ponvadž taká práce jest trpkou, jest bemenem a za-

brauje v užívání svta. Nan jvýš by bylo užiteno pra-

covali, jak iní bohái, že jdou na procházku, podnikají

výlety, aby pohybovali tlo a dostali hlad. Ale ona práce,

kterou si musíme vydobývati chléb, ono vydlávání
chleba v potu tvái, kde na odpoinek a radová ky

skorém nezbývá asu ani na nutný oddech, onu práci,

kterou dodnes koná bez reptání na miliony lidí, bez

které práce by spolenost lidská obstáti nemohla, aniž
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by nenastala všeobecná bída a zvrácení spoleenských
ád, tuto práci bychom zniili, kdyby bylo pravdou, že

lovk jest zde na zemi, aby na houni ležel, po píkladu
starých Germán jedl, pil a kostky hrál a smyslnosti

své hovl.
Požadavek sociálních demokrat: osm hodin práce,

osm hodin odpoinku a osm hodin ku vzdlání nikdy

se všeobecn a pro všechny lidi neuskutení, ponvadž
požadavek ten jest v sob nemožný. Rolník na píklad
musí si pospíšit, dokud je poasí píznivé, on musí jako

hlída íhati na píhodnou dobu, a když tato se dostaví,

musí napínati všecku sílu, aby práci zdolal, zde je to

heslo socialist o osmihodinové denní práci pustým
švindlem. Za druhé pívod nutn toto zhoubné uení,
že by v lidu rostly strašné vášn a touha po bohatství,

ponvadž jen bohatství umožní mu požitky. Ponvadž
život lidský jest jen pomrn krátký, tu by každý hledl,

aby nejvtší podíl na požitcích pro svoji osobu urval.

Z toho za tetí nutn následuje, že by každý bohá hle-

dl bezohledn jmní své zvtšovat! a hromaditi, aby

mohl užívat, z toho by bujily v lidech bezohlednost,

zatvrzelost srdce, sobeckost pímo zv eí. Žádné uení
není tak nebezpené a tak snadné pro boháe uza-

vití naprosto srdce a cit k bližnímu, jako toto uení.
Veškerá láska k bližnímu a dobroinnost staly by se

úpln neznámými. Kdo však ví na vnost a sprave-

dlnost Boží, ten uposlechne slovo Spasitele, abychom si

ukládali kapitály a bohaté úroky v nebi, to jest abychom
zde na zemi konali dobré skutky.

Za tvrté by domnnka; že lovk jest jen k tomu
zde, aby užíval, pivodila u tch, kteí prostedk ne-

mají, aby požitkm hovli, tedy u chudých a nemajet-

ných vbec, divokou nenávist a záš k bohatým. Chudina
by hledla za každou cenu zmocniti se njakého ma-
jetku a z toho by nutn vyznla spoleenská revoluce,

podvody, krádeže, loupeže a vraždy by byly na denním po-

ádku. Jestliže by bylo pravdou, že lovk se neliší niím od
zvíete, pro tedy nemá týž úel jako ono, pro se spo-

kojen nepase na lukách jako dobytek, a pro je mezi
lidmi tolik starostí, svíz l o ten kus chleba? Žda by
v tomto pípadu nebylo lépe, aby pokolení lidské bylo

smet: no s povrchu zem, aby ho vbec zde na zemi
nebylo? Jestliže jest víra v posmrtný vný život a spra-

vedlnost Boží jen smyšlenkou a jestliže by pravdou býti
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mlo, že lovk zde na zemi má jen užívat, kterak si

tu vysvtlíme, že práv z jednoho tisíce lidí má jen

jeden lovk tolik, aby bezstarostn užívati mohl,

kd žto ostatní nemají nic, kterak si tedy vysvtlíme, že

obrovská vtšina lidí cíle toho zdna zemi užívat ani ne-

dosáhne? Vždy slyšíme skorém po každé pi pohbu
nkterého muže nebo ženy z lidu slova: i jest mu tam
dobe, vždy zde na zemi nic dobrého nezažil! A ko-

nen se ptejme, zda jest chudoba jediným zlem zde na

zemi? Zda tu nen na sta a sta jiných trápení a svízel,

ped kterými není ani ten nejvtší milioná ušeten?
Vezmme jen nemoci a soužení duševní, pronásledování

od lidu nepátel, nevinn uvalené ústrky, záš a závist

jiných, nespokojenost vnitní, nešváry rodinné, nezdárné

dítky a jiná a jiná neštstí, která na každého doléhají.

Kdybychom mli býti zde na zemi jen k požitkm a

radovánkám, pak by vru nezbývalo obrovské vtšin
lovenstva jiného prostedku než sáhnouti k samo-
vražd, ponvadž tato obrovská vtšina jmenovaného
úkolu dosáhnouti nemže.

Jestliže by víra v posmrtný vný život byla

marnou, pro všeobecn žádáme, aby každému lovku
bylo odplaceno dle zásluhy? Tato odplata zde na zemi
se nestane, povážíme-li, že do soudních síní pijde jen

nepatrná ást všech zloin a že práv ti nejnebezpe-
njší a nejmocnjší zlosynové se dovedou vymknouti
spravedlnosti lidské. Lidové poekadlo, že malí zlodjové
se chytají, velcí však jezdí v koárech, požívajíce ve

svt vlivu a slávy, jest píliš pravdivé, obzvlášt za na-

šich dn. ím vtší jest podvod, ím rafinovanjší a

bezohlednjší jest vydírání širokých vrstev lidu se strany

nkterého kapitalisty, tím vtší jest jeho že a tím více

roste jeho spoleenská moc. Na Rotšildy by se neod-
vážil ani jeden státní návladní. Kdo však má jednou
ztrestati všechny híchy a zloiny na nevinných lidech

spáchané, když jejich pachatelé zde na zemi dobe se

mají, ve štstí, pepychu a moci žijí? A kdo má od-

mniti chudinu za její veškeré strádaní a utrpení ? Kdyby
nebylo vného soudce, který jednou soud konati .bude

nad každým dle spravedlnosti, pak by právem šelmy pa-

novaly nad svtem a pak by vlastn nejšastnjší byl onen
lovk, který nejlépe dovede napodobiti jednání šelmy

a dravce. Pachtní po majetku, kterým se dnešní doba
tak vyznamenává, pivádí lovka k tm nejvtším ukrut-
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nostem a násilnostem. Londýnský žid Wernher Beit a

spol., kterému patily diamantové doly celé jižní Afriky

v okolí Kimberleye, jehož jmní se odhaduje na 2.000

milion marek, zbohatl tím, že v dolech užíval domo-
rodc Kafr, kterým neplatil ani 1 marku denn mzdy
za nebezpenou práci v dolech diamantových. Zajímavo

je, že de Beers Companie, která sestává ze žid Wern-
hera Beita, Bernheima, Dreyfuse, Brothersa, Abrahama a

Dunkelsbhlera, kteí do roka za 100 million marek
diamant vytží, Kafry karabáují a dokonce i stílejí

jako zv. A pece kdyby lovk oplýval miliony a vy-

pil íši rozkoše až do dna, nenajde spokojenosti, jak

správn král Šalamoun se vyjádil, že na svt vše jest

pomíjející! Ješt žádná filosofie nedovedla správnji úkol

lovka zde na zemi urití, než jak iní náš katolický

katechism, který praví, že vezdejší život lovka zde na

zemi jest jen doasnou pout ,
kterou se máme pipra-

vovati na život vný po smrti. Duše lidská iti žíze
a hlad po požitcích, které pipovdny jsou tm, kteí

budou patiti t áí v tvá Bohu. Jen tento kesanský
názor na vezdejší život lovka, že má plniti pikázání

Boží a tím si zasloužiti život vný v nebi, dodává ka-

ždému vícímu kesanu opravdovou chut k práci a

trplivost ku všem svízelm, které s prací jsou spojeny.

Obzvlášt jest zapotebí kesanského ducha tm dlníkm,
kteí v potu tvái jen tolik málo vydlávají, že uhájí

sebe a rodinu od bídy. Velikým tajemstvím uení Kri-

stova jest, že má v sob sílu, aby vící dlník konal

namahavou svou denní práci s vnitní spokojeností a

vytrvalostí. Všude, kde pozorujeme, že dlnictvo se chytá

agitace sociáln demokratické, všude tam je dlnictvo
nespokojené uvnit duše rozervané a k revoluci vždy
náchylné.

Jako uení Kristovo vede lovka k tomu, že vidí

v práci a konání svých povinností svj úkol zde na
zemi a v práci té hledá svou radost a spokojenost a

tím také položí trvalý základ i k hmotnému blahobytu
své rodiny tak i na druhé stran totéž vznešené Kristovo

uení zmenšuje v lovku híšnou hladovost po mamonu
a vezdejších požitcích. Nevrecký lovk nezná jiného

úkolu pro lovka zde na zemi, než zmocniti se bohat-

ství a pak pomocí jeho jiti po radovánkách, hovti smy-
slným náruživostem. Vící kesan vidí ale v bohatství

pouze prostedek zasloužiti si vnou odmnu. Vící ke-
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stan bohá bude svého bohatství užívati dle vle Boží k úe-
lm jen mravným a lidumilným. On uzná, že patiným
užíváním svého bohatsví zastává vlastn místo starostli-

vého a dobrotivého Tvrce nebeského a dokáže tím, že

chudší brati a bližní nebudou s nenávistí a záštím, ale

spíše s láskou a vdností pohlížeti na jeho bohatství.

ím více se dnes lidé od zákon Božích vzdalují, ím
více se lidským náruživostem všecka uzda pouští, tím

he jest na tom celý národ, celá spolenost lidská. Bh
nepotebuje posílati ani potopu, ani síru a ohe na

Sodomu a Qomorrhu, kterou všude dnes vidíme, lidé stá-

vajíce se otroky vlastních svých náruživostí, navzájem

se nií, trestají a hynou.

III. Právo soukromého majetku.

Dva kohouti na jednom smetišti brojí proti sob tak

dlouho, až jeden zvítzí a druhý zhyne. Lev ne-

strpí blízko sebe soupee a chce jiti na lov sám. Vidíme
tedy, jak zvíata brání své právo ped soupeem. lovk
od Boha stvoený podléhá zákonm, které Bh jemu dal.

Zákony ty jsou obsaženy v nejkratší form v 1 Otru pi-
kázání božích. Nepokradeš. Výklad tohoto pikázáni bo-

žího je známý. Mám-li lásku k životu, musím také, ne-

chcl-li zhynouti, se starati o životní poteby. Pakli si je

správn a spravedliv vydobudu, nesmí pijití druhý a

mne oloupit o to, co potebuji sám.

Vlastnictví, právo majetku soukromého, znaí tedy,

že já mám výhradn právo na užívání jisté vci a nikdo

jiný. Vlastnictví není ovšem neobmezené, lovk nesmí
užívati vcí dle vlastní vle, nýbrž tak, jak Bh mrav-

ními píkazy lidstvu nakázal. Vlastník nkteré vci má
právo tuto vc nazývati svou vlastní a jí také k vlastnímu

prospchu užívati. Nikdo mu v tomto užívání nesmí
brániti. Vlastník musí však dbáti mravních zákonu božích

i lidských. Híchy proti vlastnictví jsou rzné a takka
nekonená jest jich ada. Krádež, loupež, podvod, lest

všeho druhu, úpadek obchodníka, krátce vše, co jest proti

sedmému pikázání božímu, co všecko lidé si jen vy-

myslí, jak by nkoho poškodili a sob tím prospli. Di-

vocí národové, pohani, kteí neznají dosud náboženství

Kristovo, žijí ponejvíce jen z krádeží. Jsou to na píklad

loupeživí Arabové, Kurdové v Asii. Samozejmo jest, že
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tací národové jsou metlou poctivých soused, které pe-
padávají a jim vše loupí. Jsou divocí národové, kteí
krádež neznají, jako nkteí kmenové Indián v Jižní

Americe, a to z té píiny, ponvadž neznají také práce,

žijí jen z toho, co jim les a píroda poskytují. Staí

domorodci v sev. Americe, kteí až na nepatrné zbytky

vyhynuli, neznali krádež, vše bylo spolené všem. Stany

Indián nemly závor. Byly asy, že se krádež trestala

utnutím ruky i smrtí. Zvlášt u starých íman byly

tresty proti škdcm majetku velice kruté. Dnes ovšem
se asy zmnily a asto vidíme, že lidé dovedou »ši-

kovn« šiditi jiné a nepijdou ani do kriminálu. Dneš-
ního dne obyejná krádež není jediným híchem proti

majetku.

Kdybych neml úplné právo na užívání toho, co
potebuji nutn k živobytí, tu bych nutn zahynul. Národ
nemže sestávati ani z lenoch, ani ze zlodj. Zlodj
nemže se uživiti od jiného zlodje. Zhynuli by oba.

Celý sociální spoleenský život spoívá proto na mrav-

ních zákonech, jak Bh je ustanovil, a pakli lidé jednají

proti nim, dostaví se sociální bída. Tato bída byla vždy

a bude, dokud lidé na zemi žiti budou. Avšak nesmí
bída vystupovati hromadn a všeobecn, jak tomu je

dnes. Zde nastane nebezpeí pro všecky. Blíží se pe-
vraty, ve kterých nevinní zhynou s vinníky. V dívjších
dobách vzbouili se otroci proti svým utiskovatelm.

Ponvadž nemli dobrých zbraní, byli vždy poraženi.

Po takových bouích nechali staí ímané na tisíce otrok
pibíjeti na kíže. Rovnž tak se vedlo sedlákm ve

stedovku. Pravideln podlehli obrnným rytím. Odtud
poekadlo, »že pochodili jako sedláci u Chlumce«, kde
rytíi zahnali sedláky do rybníka, aby se tu utopili.

Dnes brojí socíni, píslušníci ervené mezinárodní soci-

ální demokracie, prvody na ulicích, poádáním schzí,

stávkami a pod. Bda dlníkovi, který se k nim nepidá.
Ten není nikdy a nikde ani životem jist ped násilím

rudoch. Lidé se nemní, jen zpsob boje se mní.

asopis »Sv. Vojtch « pinesl v únoru 1910 tuto

úvahu

:

Jako se skládá lovk z tla a duše, tak také jest

dvojí majetek lovka: tlesný totiž a duševní.

K tlesnému majetku lovka hlavn poítáme: 1.

život, 2. zdraví, 3. hmotný statek.
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K duševnímu majetku ítáme hlavn: 1. Milost Boží,

2. dobré svdomí, 3. est a dobré jméno.

Nic není na svt, co by obojí tento majetek lo-
vka tak dokonale chránilo, jako naše kesfansko-katolické

náboženství. Naše svaté náboženství hájí pedevším život

lovka. Na hoe Sinai sám Bh za hímání a blýskání

dal lidstvu zákon: Nezabiješ! Zákaz ten platil nejen ve

Starém Zákon, ale Pán Ježíš pijal ho a za platný pro-

hlásil i pro Zákon Nový. Platnost jeho neztenen trvá

až do dnešního dne a platnosti pozbude zákon ten teprve

až posledním dnem, kdy lidstvo ze zem vymizí a s ním
i pokažená lidská pirozenost, jež výslovného tohoto

zákazu mla zapotebí. Dle našeho sv. náboženství není

tedy nikdy a nikomu dovoleno bezprávn zabiti lovka
ani ze msty, ani z touhy po jeho majetku, ani z hnvu,
ani z jakékoliv jiné píiny. Na tuto ochranu má dle

našeho sv. náboženství plné a rovné právo jak bohatý
tak chudý, uený i prostý, starý i mladý — ano i dít
dosud nenarozené. Náboženství hlásá, že úmyslné ne-

spravedlivé zabití lovka jest hích do nebe volající.

Kde se víra zachovává, tam jsme bezpeni svým životem.

Náboženství chrání bezpenost života lépe nežli celé ady
etník. Kde není nevrc nebo lidí nábožensky zane-

dbaných, tam neteba báti se v noci jiti lesem, nositi

s sebou revolver nebo míti strach z násilného pepad-
nutí. Jenom nevrci nebo lidé postrádající náboženského
opravdového smýšlení mohou vražditi, ponvadž Vše-

vdoucího Odplatitele bu neuznávají nebo nedbají a

spravedlnosti pozemské doufají uniknouti, kdežto lovk
vící, i kdyby ml jistotu, že unikne za vraždu trestu

v tomto život, ví, že nikterak trestu neunikne v život
druhém a proto nevraždí — le že by jednal proti všem
náboženským pedpism.

Jenom ve dvou pípadech jest dovoleno jiného za-

biti a to, jsme-li nkým napadeni a jsme-li pesvdeni,
že mžeme se zachrániti jenom, zabijeme-li svého pro-

tivníka, neboli, jak se krátce íká, »y nutné sebeobran«
a dále, jedná-li se o potrestání zložince k smrti odsou-

zeného. Náboženství chrání život náš nejen ped jinými

lidmi, ale ono chrání jej i ped námi samotnými. Jsou

mnohé chvíle tak trudné v život každého lovka, že

kdyby svátá víra naše nezapovídala sebevraždu, bylo by

sebevrah daleko více, nežli jest jich nyní. Víra svátá

dí: Života jsi si nedal, nemáš také práva si ho bráti, na



— 15 —

život tvj má právo jenom Bh. A mnozí již, které jenom
myšlenka náboženská ped sebevraždou zachránila, d-
kovali pozdji, když jasnjší chvíle a zdravý rozum zase

se dostavily, svátému náboženství za záchranu asi tak,

jako tonoucí dkuje tomu, jenž ho z vody vytáhl.

Náboženství chrání dále zdraví lovka. Náboženství

porouí rodim a zamstnavatelm, aby dítkám a slu-

žebným poskytli dostateného pokrmu, odpoinku a spánku,

nepetžovali je pracemi síly jejich pesahujícími, zaka-

zuje všeliké utiskování, pomlouvání bližního, zakazuje

rznice, sváry, kiky, hnvy a vbec vše, ím bližního

mžeme pohnvati, zarmoutiti, roziliti a tak mu na jeho

zdraví škoditi. Náboženství chrání i ped námi samot-

nými naše zdraví a tak ukazuje k nám lepší lásku nežli

my sami k sob máme. Zakazuje nám hnv, kterým si

na zdraví škodíme, zapovídá závist, jež jako zlý erv
zdravý koen našeho života podkopává, zapovídá ne-

stídmost, kterou si tak mnozí zdraví podrývají a ped-
asný hrob kopou, zakazuje híchy neistoty, jež jsou

pedními zásobovateli nemocnic, blázincv a jiných ústav
pro lidi nešastné, zapovídá práci v den svátení, kterýmžto

velemoudrým zaízením peuje o potebný oddech po
práci — jak moudrý léka jest naše svaté náboženství

!

Pomoci lékaské vyhledávají lidé obyejn, až když zdraví

ztratili, kdežto svaté náboženství jako léka nejmoudejší
nám radí, ukazuje a porouí, jak máme žiti, abychom si

zdraví zachovali.

Náboženství hájí dále majetek lovka. Vše, co máme,
nazýváme svým majetkem. O ochranu našeho majetku

postaral se Bh pikázáním : Nepokradeš ! Zapovdl krásti

a kdyby lidé kolem nás svátá pikázání zachovávali, byl

by náš majetek bezpeným — dvée naše by nepote-
bovaly závor, skín klí, pokladny zámk, pole, louky,

zahrady a lesy hajných, nebo vše to bylo by zbytené.
Dvée a pokladny mohou býti otevené tam, kde se plní

pedpisy náboženské. Náboženství zakazuje podvod, lichvu,

nespravedlivé zadržování mzdy, porouí nalezené vci
vrátiti a uinnou škodu nahraditi. Jaká bezpenost ma-
jetku byla by na svt, kdyby všichni lidé naším svátým
náboženstvím se ídili ! Kdo zachovává pikázání Boží,

musí považovati a považuje cizí majetek za posvátný a

nedotknutelný. Náboženství jest nejlepším hlídaem ma-
jetku, jenž nedá se nikdy podvésti, oklamati, podplatiti,

nikdy neu§ne a pestupujícím oznamuje hned jistý trest.
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Náboženství zakazuje nespravedlivé hromadní bo-

hatství v jednch rukou a vyssávání chudších vrstev

lidových rznými kapitalistickými spekulacemi. Z toho si

vysvtlujeme, pro práv ti, kteí na pytlích zlata sedí

a zlatém zase nové zlato hromadí, nejvíce proti našemu
náboženství brojí. Záležíf jim na tom velice, aby zásady
našeho náboženství a zásady kesanské spravedlnosti ne-

nabyly vrchu a aby dle nich spoleenský ád se ne-

utváel. Vdí, že v tomto novém, kesanském, sprave-

dlivém ádu pro jejich nenasytné pokladnice není místa.

Ve spolenosti postavené na kesanských základech ma-
jetek i chudého lovka proti nesvdomitému velkoka-

pitálu musí býti ochránn. Náboženství porouí nám,
abychom majetku svého šetili, hledli ho rozmnožiti a

zachovati, abychom ani labužnictvím, ani zahálkou, ani

neopatrností o svj majetek se nepipravovali, abychom
majetku svého a majetku své rodiny nepromrhali, ne-

prohráli a vbec chrání náš majetek ped slabostmi a

kehkostmi naší vlastní tlesné pirozenosti.

Náboženství chrání majetek nejen tlesný, ale i du-

ševní. Nejvyšší duševní majetek jest ten, kterého sami si

nemžeme koupiti, vydlati a získati, nýbrž který nám
Božská Dobrotivost bez našich zásluh udílí, totiž milost

Boží. To jest dar zaplacený krví samého Syna Božího.

Hroznými bolestmi pi své smrti nám Kristus Pán milost

Boží zasloužil. Nepichází lovk s milostí Boží na svt,

ale hned na ktu svátém jí nabývá. Duše odná blost-

ným šatem posvcující milosti jest Pánu Bohu neskon-

ené milá. A na této lásce Boží nám musí záležeti, nebo
bez Boží lásky ani zde ani v druhém život šastni

bychom býti nemohli. Proto jest naší povinností snažiti

se, abychom milost Boží si zachovali. A práv jest to

naše svaté náboženství, které se o to co nejvíce pii-
uje, aby nám milost Boží uchránilo. Náboženství nás

uí, že híchem tžkým milost posvcující ztrácíme a

proto souasn staví nám stále ped oi, jak hrozný a

trestuhodný každý tžký hích jest a že se ho chrániti

máme. V pokušení ke híchu dává nám náboženství nej-

silnjší posilu v boji. Ano, když již kdo tak nešastný

byl, že zhešil a híchem milost ztratil, ani tehdy ho

náboženství neopouští, nýbrž vede ho ke zpovdnici a

tam získává mu znovu milost a lásku Boží. Tak nábo-

ženství chrání nejvyšší majetek duševní, stará se totiž,

abychom milost Boží neztratili a když jsme ji ztratili,
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abychom ji zase nabyli. Druhé veliké bohatství duševní

jest dobré svdomí. Kdo si není nieho zlého vdom,
mže klidn spáti a nemá píiny ped nkým míti

strachu. Žebrák mající klidné svdomí jest šastnjším
nežli milioná, jemuž svdomí stále iní výitky a ho
znepokojuje. Klidné svdomí si uchováme, plníme-li

zákon Boží
;
jakmile však božská pikázání pestoupíme,

ponou nás stíhati výitky zlého svdomí. Náboženství

zakazuje písn veškeren hích a tím i odstrauje pramen,
z nhož špatné svdomí prýští, nebo výitky svdomí
plíží se hned za híšníkem jako dsivý stín. Náboženství

chrání tím i pokoj srdce. Blažený lovk, jenž pokoj

srdce má, nebo takový lovk požívá vnitního klidu a

štstí. Útcha v neštstí jest hojivý balsám na rány. Po-

tšující slovo pítele asto zachrání ped zoufalými my-
šlenkami. Ale kdo ztratil klid duše, tomu nepomže
žádný pítel, toho nevyléí žádný léka — tomu mže
úpln pomoci jenom svaté náboženství. Híšník štvaný

zlým svdomím pravého klidu duševního nalezne jenom
u zpovdnice a v útše našeho svátého náboženství.

Upímná svátá zpov a hodné svaté pijímání pinese
mu zpt mír a klid duše. Již pohanský mudrc Plato

napsal: » Náboženství lovku pináší dv velké výhody:
V život klid duše a v smrti oblažující nadji «.

Konen svaté náboženství chrání est a dobré
jméno. Hlavn jest to osmé pikázání, které Bh na
ochranu cti a dobrého jména dal. Sedmé pikázání hájí

hmotný majetek a pikázání osmé majetek duševní —
est a dobré jméno. Náboženství zakazuje pomlouvati,

na cti utrhati, kiv podezívati, opovážliv posuzovati,

a vbec vše, ím se na cti a dobrém jmén bližního

mžeme prohešiti. Spokojeni mohli bychom býti na
svt, kdyby všichni lidé podle svátého náboženství se

ídili, nebo o naši est a dobré jméno bylo by dobe
postaráno. Kdyby spolenost lidská proniknuta byla

duchem našeho svátého náboženství, bylo by mezi lidmi

poloviní nebe, nebo by se nepomlouvali, nepodezívali,

nehašteili a nesváili. Kde však vymizela pravá víra,

tam jest poloviní peklo, nebo hašteení, rznicím a

svárm není konce. (Celé nebe r celé peklo zde na zemi
ovšem býti nemže, nebo to ponechal si Bh pro spra-

vedlivé za odmnu a pro híšníky za trest na onom
svt.) Náboženství svaté zejm volá: »Nesute, abyste

nebyli souzeni « (Luk. 6. 37.). Jenom ten mže míti na-

Rudolf Vrba: Vláda penz. 2
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dji na shovívavý soud božský, kdo sám shovívav, tak

jak to svaté náboženství porouí, jiné zde posuzoval.

A kdyby všichni lidé podle víry žili, neodvážil by se

nikdo nikdy na est a dobré jméno svého bližního

sáhnouti.

Náboženství jest tedy mocný initel, který hájí

hmotný i duchovní majetek lovka. Význam svátého

náboženství pro tento život jest nepopiratelný a spole-
nost dle náboženství opravdov žijící byla by spole-
ností šastnou a spokojenou. Proto Karel Havlíek ducha-

pln napsal: » Náboženství není na svt, jakoby toho
Bh poteboval, nýbrž proto, že toho potebují lidé,

zkrátka, že jest a má býti ku prospchu lidstva a ne
Boha.«

prvých dobách byli lidé nuceni všechny životní

poteby si zjednat sami. Muž šel na lov nebo pásl

stáda a žena starala se o kuchy a o šat. Záhy však

poala se práce dliti. Poátek emesel, na p. výroba
kamenných nástroj, hlinných nádob a pod., jest tak

starý, jako lidské pokolení samo. Mužíkové na Rusi jsou

nuceni pro velikou chudobu si všecko poídit sami.

S poátku si lidé vymovali výrobky navzájem, co kdo
poteboval. Výrobce hlinných nádob musil porovnávat

cenu s výrobky jiného, rolníka neb pastevce. Ješt do
r. 1825 byly sušené ryby v Island platebním prosted-

kem, kdo si chtl koupiti za n jiné životní poteby.
Skytové razili peníze z mdi v podob ryby. V Asii

u starých národ Med, Peršan, u starých Egypan
bylo berní mincí obilí. V Abessinii a v Sudan bylo

zvykem platiti solí krystalisovanou v malých hranolích.

Tatai platí dosud v mnohých krajích balíkem aje,

Japonci a Korejci platili a dosud na mnohých místech

platí rýží.

Jako platební mince užívalo se tabáku, cukru, kakaa,

oleje z palem, krátce to, co mlo u nkterého národa

nejvtší životní cenu. Pakli se jednalo o vtší obnosy,

tu nejvtším penízem byl a jest dosud živý dobytek.

V prvých dobách kultury bylo stádo dobytka mítkem
bohatství, jako je dosud u Laponc v severních krajích.

Indické slovo rupie, kterým se oznauje nyní platební

stíbrná mince (asi 2 K 40 h), znamená do slova » stádo «.

IV. Vznik penz.
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Latinské slovo pecunia-peníze odvozuje se od slova

pecus-dobytek, slovo kapitál odvozuje se od latinského

slova kapita— poet hlav, poet kus dobytka, anglické

slovo fee znaí poplatek, peníze, souvisí se slovem n-
meckým »Vieh« dobytek. Nejstarší zlaté mince mají

raženou podobu býka. U nejstaršího básníka Homera
najdou se první cenníky

;
tak stojí nádržka na vodu

z kovu tepaná jeden kus hovzího dobytka, pkná tí-

nožka 12 kus dobytka. První zákony u starých ek,
vydané Drakonem, urují sazby, pokuty, tresty dle potu
kus dobytka. Dosud platí dobytek za platební minci

v Africe a v Jižní Americe.

V Sibii a v severním Rusku, v polárních krajích,

se poítá všecko na kožešiny. Na Aljašce znaí slovo

»kuna« kožich i peníz. Ve staroruštin znamená toto

slovo též peníze. V 10. století platilo se v echách a

v celé stední Evrop plátnem. Indiáni platí mušlemi.

ernoši v Africe platí drobnjší pedmty perlemi ze

skla. Rozumí se samo sebou, že pi takovém zpsobu
placení bývají kupující asto ošizeni, ponvadž ta »mince«,

kterou obdrží, bývá špatná. Vše bylo nutno pevádti na

pevnou porovnávací jednotku. Záhy však bylo užíváno

kovu jakožto mítka hodnoty všech poteb, pohodlného
a spolehlivého. Nejdíve bylo za platební minci užíváno

železa, pak pišla m, olovo, cín a konen stíbro a

zlato. Železo, jakožto nejprvnjší a nejužitenjší kov,

bylo uznáváno za platební minci nejdíve. Platilo se

v kusech, které mly podobu kladiva, nože a pod. Do
dnes platí íané kusy železa, které mají podobu tupých

nož. Staí ekové platily železnými krátkými pruty.

Ozdoby, urobené ze železa, bronzu, olova a pod., mly
za starých dob tutéž hodnotu jako dnes mají klenoty.

U starých Egypan platilo se prsteny z mdi.
Kupci a konsumenti se konen spokojili pouhým

kusem kovu nezpracovaného a zaali ho vážiti
;
obzvlášt

to platilo o stíbru. Na Ceylonu a Malabaru platili

domorodci tenkými dráty ze stíbra. Na Koreji byly

v obhu plíšky ze stíbra. Zlato bylo u starých Fenian
v malých cihlách. Nejvíce ho ml Kroesus. ímané dali

do obhu silné plíšky z mdi jako minci pod jménem
»aes signatum«. Švédsko mlo až do 18. století punco-
vané plíšky z mdi a ze stíbra. Tyto placky se lámaly

a dlaly se tak peníze drobné. Stíbro i zlato se zkou-

šelo jak je isté, zda není jiným laciným kovem zne-

2*
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hodnocené. M, stíbro i zlato dávaly se do obhu
v urité váze, první výraz o tom jest arabské slovo

»kis« — pytlík. Dosud ta mna platí v Turecku a zna-

mená 500 piastr. Znenáhla se pak v rzných státech

ustálily rzné mince, na uritou váhu, jakost a tvar. Ve
vtších obchodních mstech byli pak všude bankéi, od
pradávna to vtšinou židé, kteí rzné mince vymo-
vali, jak kdo poteboval.

ba dva drahé kovy byly od nepamtných dob ve

všech státech a ode všech vzdlaných národ uží-

vány jako platební kov ražený v mincích. Dokud stát si

neosvojil výhradní právo raziti mince, mohl každý za

pedepsaný poplatek si dáti ve státní mincovn raziti

peníze z obou kov. Poznenáhla to pestalo. R. 1873
byla v Nmecku zavedena mna ze zlata. Ped tím již

r. 1849 byla zlatá mna vyhlášena v Anglii. Po Nmecku
následovaly ostatní státy v Evrop. Nyní mají stíbro za

platební minci jen v ín a v obmezené míe také

v Indii. Kde je dostatek platebního kovu, tam jsou dobré
ceny zboží, kde je ale nouze o peníze, tam ceny zboží

klesají. R. 1893 bylo svobodné ražení rupií ze stíbra

ve státní mincovn zastaveno. Také Japonci zavedli zlatou

mnu. Až do té doby platilo zlato 1

5

1
/2krát tolik jako

stíbro. Jedna stíbrná rupie platila do r. 1873 v Londýn
2 šilinky. Jedna rupie má 10*69 gram jemného stíbra,

jedna 2koruna rakouská má 11*11 gr. istého stíbra.

Anglie zaala považovati zlato za jediný platební

kov a stíbro bylo prohlášeno jako obyejné zboží, jakým
je železo, m, olovo atd. Následek toho byl, že zlato

stouplo v cen a stíbro kleslo. R. 1879 bylo volné ra-

žení stíbra v Rakousku zastaveno. Nyní se státy perou
mezi sebou, aby každý z nich pro sebe urval co nejvíce

zlata. Uenci si lámou hlavy, jak z toho zla vybednout.
Židé jsou náhoní zlata. Známý francouzský národo-

hospodáský spisovatel Bastiat vydal r. 1845 nkolik po-

jednání o tom, o jaký peníz se má stát postarat. Tehdáž
jednala snmovna v Paíži o vydání papírových penz.
Prožluklé peníze, stžovali si poslanci. o je bohatství,

co jsou peníze ? Kdo má hlad, nechce dukát, chce chleba.

Kdo má chatrný kabát v zim, nechce modrou bankovku,

chce dobrý zimník. Kdo má zimu v pokoji, nechce pe-

V. Stíbro a zlato
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níže, ale uhlí nebo díví do kamen. Jak vidno, ani jednu

životní potebu nemžeme zlatém ukojiti. Stíbro, zlato,

ražené mince, papírové bankovky, pokladní poukázky
jsou tedy prostedkem, abych si jím mohl životní po-

teby koupiti.

Vídeský profesor žid Ehrlich si libuje, že Rakousko-
Uhersko má také zlatou mnu, která byla zákonem
z r. 1892 ustanovena. Kdo chtl ped r. 1892 koupiti

zboží z ciziny, kde platila zlatá mince, musel na 100 zl.

ješt 42 zl. pidat, tedy v korunách 284 K a dostal za

to jen za 200 K zboží. Proto bylo Rakousko nuceno dle

píkladu ostatních stát zavsti zlato jako jedinou platební

minci. Profesor Knap tvrdil v pednášce konané ve Vídni

24. bezna 1908, že stát ruí za hodnotu zlaté mince
zrovna tak, jako ruí za papírovou bankovku. Jsou však

celé tábory národních hospodá, kteí jasn a pevn
chtí, aby zlatá mna byla odstranna a staré právo stíbru

vráceno. Rusko po píkladu Evropy zavedlo na nátlak

žid zlatou mnu. Aby nemusel Rus platit mnoho rubl
za zboží z Nmecka aneb odjinud, stará se finanní mi-

nistr Ruska, aby rubl neklesl. Za 100 rubl se platí

v Berlín 216 marek. Kdyby Rus musel dát za 216 M.
110 rubl, byla by to pro Rusko velká ztráta. Tu mají

Rusové v Berlín žida Mendelssohna, který do Ruska
posílá marky, za je ruský finanní ministr chce. Tak
mají židé ze zlaté mny ohromné kšefty a výdlky.

V Americe bude též na nátlak žid zavedeno zlato.

Zde je však mnoho stíbrných dol, jichž majitelé vedou
divokou válku proti mužm zlata

;
vdcem jich jest Bryan,

který však nikde neml dostatek penz na volby, aby se

mohl stát praesidentem Spojených Stát Sev. Ameriky.
Poátkem ledna 1908 byly v New-Yorku v Severní

Americe na burse ohlášeny obrovské úpadky. Ponvadž
obchodníci, podnikatelé všeho druhu v Sev. Americe
potebují do roka ohromné sumy penz, nestaí tu stíbro

ani zlato, americké banky tisknou papírové dollary zelené

barvy a dávají je do obhu. Za jich hodnotu musí každá
banka ruit. Edmund Thery soudí, že na celém svt
je v obhu za 950.000 milion frank papírových penz,
ale zlata jen 32.000 milion frank. Již r. 1816 prohlásil

Francouz Ricardo za nejlepší a nej pohodlnjší peníz —
papírovou bankovku. Když se na bankovku vytiskne, že

platí 100 frank, musí za tch 100 frank ruit stát a

francouzská státní banka. Zlato má hodnotu platební



— 22 —

v sob. Papír ji nemá, za papír musí jiný ruit, to jest

dát za tu bankovku zlato, pakli majitel bankovky to chce.

Papírová bankovka zastupuje ono množství zlata,

které je na ni vytištno. Pakli by ruitel bankovky ne-

mohl zaplatiti zlatém, bankovka ta by byla pak jen bez-

cenným papírem. Tak v revoluci francouzské tiskly se

bankovky napoád a rozumí se, že nemly ceny, lid je

prost na ulicích paížských rozhazoval. Americké banky
zneužívaly dvry obecenstva a tiskly o pekot bankovky.

Mimo toho mly od obecenstva 37.700 milion dollar
úspor. Každý vklad se musí na požádání vyplatit. Ná-
sledkem špatné sklizn r. 1907 hrnuli se farmái pro

úspory a banky nemohly vyplácet, nemly zlata. Z toho

povstaly mezi obecenstvem náky. Ztráty tu byly ohromné.
Nejvtší bojovník pro stíbro v Nmecku je poslanec

Arendt. Vláda v Nmecku byla r. 1905 donucena, že

dala za 350 milion marek razit stíbrných mincí. Když
zavládne hospodáská tíse, následkem špatných žní aneb

jiných pohrom, nastane všeobecná nouze, bída o peníze,

o výdlek, drahota penz. Nedostatek penz a jich dra-

hota ukazuje se v úrokové míe. Žádám-li pjku a na

hypotéku nebo na smnku a musím-ii zaplatit 6% úrok
nebo dokonce 7%> jsou to peníze drahé, platím-li 4%
úrok jsou to peníze laciné.

Naopak, pi nákupu a prodeji zboží klesá hodnota
penz, dostanu-li málo zboží a musím-li složit za zboží

, mnoho penz. Ped 20 lety jsem dostal za 16 halé
litr dobrého mléka, dnes musím zaplatit 24 halé. Cena
penz klesla. Toto klesání neb stoupání penz závisí

mnohdy od initel, které nikdo ani nezná. Jest doká-

záno, že ceny zboží nejsou odvislé od množství a zásob

zlata v bankách a penžních ústavech. Ceny zboží kolí-

sají a podléhají ponejvíce vlivem konkurence, obchodu
a jiných ješt vliv. Tak klesalo obilí r. 1894—96 na

trzích evropských následkem záplavy obilí z Ameriky.

Koncem r. 1908 platilo opt obilí u nás jako ped 40ti

lety. Cena jeho proti r. 1896 se zdvojnásobila. Píina
toho je nouze o obilí, následkem toho jeho drahota.

Platební hodnota penz závisí hlavn od patiného zá-

konodárství státu. V Indii se platí zlatém i stíbrem.

Od r. 1900 do r. 1905 bylo v Indii raženo rupií ze

stíbra 619 milion kus. Nejvtší doly na stíbro má
Mexiko. Tento stát pijal též mnu zlata. Zárove ale

vydala vláda r. 1905 zákon, kterým se stanoví, že zlato
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1 stíbro mají v celé zemi neobmezenou platební moc.
Právo raziti mince patí výhradn státu. Podobnými zá-

kony byly nuceny i ostatní státy, jako Hollandsko, Francie,

Belgie, Švýcary, Itálie, zachránit své mince ze stíbra.

Francie má v obhu za 2000 milion frank stíbrných

ptifrank. Skorém celá Evropa i Amerika mají zlatou

mnu.

a) Zlatá a stíbrná mince kulturních stát.

1. Nmecko ustanovení zákonem 4. prosince 1871.

Razí z 1000 gram jemného istého zlata 139V2 kus
20ti marek. Jedna 20ti marka má 7*16 gram istého
zlata. Ve skutenosti váží 7*92 gram. Nmecko mlo
koncem roku 1904 mincí ze zlata za 4.024,246.000 marek,

ze stíbra za 732,791.000 marek, z niklu za 72,646.000

marek. Z 1 kg. istého stíbra razí se 40 kus ptimarek.

V Nmecku není nikdo povinen víc bráti, jak 20 marek
stíbra.

2. Anglie razí zlaté sovereigny. 1 sovereign váží

7*98 gram, platí 20 marek 42 pfenik nmeckých penz.
Stíbrné peníze má Anglie v obhu 1 kus za 5, 4, 2 1

/2,

2 a 1 šilink.

3. Indie razí 1 rupii ze stíbra, která váží 10*69 gr.

istého stíbra.

4. Amerika razí mince ze zlata 1 kus 20 dollar,

10, 5, 27a dollaru. 1 kus lOdollarový sluje eagle. Tento
váží 16*71 gr. istého zlata. 1000 dollar musí míti váhu

1670 gr. istého zlata. 1 dollar platí 4 marky 19 pfen.

1 dollar ražený ze stíbra váží 26*72 gr., istého stíbra

má 24 gram. Severní Amerika mla r. 1904 za 1402
milion dollar ražených mincí v obhu.

5. Francie razí mince ze zlata. 1 kus 20 frank váží

6*45 gr. Z 1000 gr. zlata razí se 3444 frank. Mimo
toho jsou v obhu 10ti franky ze zlata. 1000 kus 20ti

frank musí vážit 6*44 kg. Jeden 20ti frank platí 16
marek 15 pfenik. Ze stíbra jsou v obhu 5ti a 2franky.

6. Rakousko-Uhersko razí nyní mince ze zlata, 1 kus

20 korun a 10 K. Jedna 20ti koruna váží 6*74 gram.
Z 1000 gr. istého zlata razí se 3280 korun. Ze stíbra
se razí 1 K. Skutená cena stíbra ve 200 korunách byla

r. 1904 dle londýnské ceny stíbra 106 korun.

7. Rusko razilo do r. 1885 imperiály, 1 kus 5 rubl.
Za tento imperiál platilo se r. 1904 v Berlín 16 marek
74 pfenik. Od r. 1886 razí se 1 Otirubly, hrubá váha
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12*90 gram, istého zlaía má 11*61 gram. Jeden ruský

rub! má 0*77 gr. istého zlata. Rubl ze stíbra má 18 gr.

istého stíbra. Platí 2 marky 16 pfenik.

8. Dánsko, Švédsko, Norsko razí koruny. Z 1000
gram istého zlata razí 2480 korun. Razí se kusy 20 a 10 K.

Zlato se prodává na burse v Hamburce. R. 1904
platilo se za 1000 gram istého zlata 2787 marek. Za
1000 gram istého stíbra platilo se téhož roku v Ham-
burku 84 marek.

Tžba obou drahých kov r. 1906 byla následující:

zlato stíbro

v kilogramech

Nmecko .. . 121 177.331

Rakousko . . . 3.935 56.184

Rusko . . . 29.333 5.164

Kanada . 18.092 266.521

Severní Amerika . . . . . 142.001 1,757.944

Mexiko . 27.889 1,717.758

Stední Amerika . . . . . . 2.875 51.949

Guyana . . . 6.254 —
Kolumbia . . . 3.296 23.745

Brasilie . . . 3.616 —
Peru ....... . . . 1.247 230.303

ile • . . . . 1.427 12.375

Indie . . . 18.188 —
ína . . 2.767 —
Korea . . . 3.386 —
Japan . . 4.853 76.247

Afrika . . . 203.841 —
Austrálie . . . 123.971 442.838

Mimo toho bylo vytženo stíbra ve Španlích
126.424 kg., v Peru 230.303 kg., v Japonsku 76.247 kg.

R. 1907 bylo vytženo zlata v:

Transvaalu . . . za 27-4 milion lib. šterl.

Rhodesii . . . » 2-22 » » »

Západní Africe . . . . . . » 1-16 » » »

Severní Americe . . . . . » 17-92 » » »

Austrálii . . . » 15-54 » » »

Indii . . . » 2-56 » » »

Kanad . . . » 2*

—

» » »

ostatní zem .... . . » 13-4 » » »

dohromady . . . * 82-20 » y> »

nebo 2050 milion frank.
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Zlata bylo vytženo

:

Rok
cena

milion M.

1851— 1855 . . . . 2781

1856—1860 . . . . 2815
1861— 1865 . . . . 2582
1866—1870 . . . . 2721

1871—1875 . . . . 2426
1876—1880 . . . . 2405
1881— 1885 . . . . 2162
1886—1890 . . . . 2370
1891— 1895 . . . . 3420
1896—1900 . . . . 5400

1901 . . . . 1096
1902 . . . . 1246
1903 . . . . 1376
1904 . . . . 1458
1905 . 1585

1906 . . . . 1681

1907 . . . . 1681

Stíbra bylo vytženo

:

1851— 1855 .

1856—1860 .

1861— 1865 .

1866—1870 .

1871— 1875 •

1876—1880 .

1881— 1885 .

1886—1890 .

1891— 1895 .

1896—1900 .

1901— 1906 .

ron pomr ceny
kg. zlata ke stíbru

996.940 15-41

1,008.750 15-30

925.285 15-40

975.130 15-55

869.520 15-97

862.070 17-81

774.795 18-63

849.345 21-16

1,225.850 26-32

1,936.287 33-54

392.705 34-68

446.490 39-15

493.083 38-10

522.686 35-70

568.232 33-87

602.380 30-54

602.634 ?

kg.
v cen mil.

marek

4,430.575 802

4,524.950 824
5,505.750 997

6,695.425 1198

9,847.125 1723

12,251.260 1910

14,042.000 2104
16,937.660 2240
24,506.665 2771

25,772.753 2144
26,046.600 2283

Jak vidíme, tžba stíbra stále stoupá, ale cena jeho

jest umle snížena. R. 1906 bylo na celém svt vyt-
ženo 5,155.672 kg. stíbra za 471 mil. marek, pi cen
30‘54 d. za jednu unci. R. 1871 mlo toto stíbro cenu
942 mil. marek.

Koncem roku 1907 mly svtové banky v zásob
zlata následovn:

Nmecká íšská banka mil. marek
banka anglická » 6481

/2 lib. šterl.
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banka francouzská . . . . . . . mil. 2167 frank
Rakousko-uherská banka . . . . » 934 korun

banka italská . . . . » 726 lir

hollandská banka . . . .. . . .
» 155 holi. zl.

new-yorkské banky . . . . . » 789 dollar
ruská banka » 2048 rubl.

1 libra šterlink platí 20 marek 43 fenik, 1 frank

platí 81 fenik, tolikéž 1 lira, 1 koruna rakouská platí

85 fenik, 1 holi. zlatý 1 marku 09 fenik, 1 rubl

2 marky 16 fenik, 1 dollar 4 m. 20 fen.

My platíme za 100 marek 117 korun, Nmci nám
platí za 100 K 85 marek. Následkem nouze o zlato hlí-

dají svtové banky své zásoby. Nastane-li nebezpeí od-

toku zlata do ciziny, zvýší banky úrokovou míru a tak

se chrání ped schudnutím o zlato.

Dle odhadu státní mincovny novoyorkské bylo roku

1907 vytženo na celém svt:
zlata stíbra

za 410,550.000 dollar 122,010.000 dollar.

Na celém svt je prý zásob:

zlata stíbra

za 7.014,600.000 dollar 3.530,700.000 dollar.

Mimo toho jest v obhu za 4.302,500.000 dollar
papírových bankovek. Dle naší mny jest tedy na celém

svt penz:
ze zlata . 28.056 milion korun
ze stíbra 14.120 » »

papír 17.208 » »

Na celém svt by bylo v obhu a v zásob penz
v obnosu 59.384 milion korun. Odhad ten jest ovšem
jen pibližný.

Dle odhadu americké mincovny ve Washington
bylo r. 1907 vydolováno zlata

v Transvaalu . . . . . . 27-40 mil. lib. št.

v Rhodesii .... .... 2-22 » » »

v Západní Africe . . . . . 1-16 » » »

v Severní Americe .... 17-92 » » »

v Austrálii .... .... 15-54 > » »

v Indii .... .... 2-56 * » »

v Kanad .... . . . .
2"— » » »

v ostatních dolech .... 13-4 » » »

Celkem bylo roku 1907 vydolováno zlata asi za

1900 milion korun naší mny. Tžba zlata toho roku
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valn klesla. R. 1906 bylo vydolováno za 1980 mil. kor.

zlata. Ped 20 léty bylo na celém svt vydolováno

zlata v cen asi 500 mil. kor. Nejbohatší doly má Trans-

vaal, a proto byli Boerové pipraveni o vlastní zem.

Londýnská bursa se židem Rothschildem v ele donutila

Anglii k loupežné válce s Boery pro zlaté doly.

Jak svtové banky svádjí pravé bitvy o zásoby

zlata, o tom pinesly » Finanní listy « koncem ledna 1909
tuto zprávu. Také v uplynulém týdnu upoután byl znaný
zájem k mezinárodnímu boji o zlato. Situace na svto-
vém trhu penz jest skuten charakterisována tímto

slovem. Poslední zvýšení diskontu anglické banky vy-

voláno bylo pece pouze tím, že anglická banka nebyla

s to udržeti alespo ást importu zlata pro sebe. Zvýše-

ním diskontu hledla odlivu zlata do ciziny pedejiti a

bylo s napjetím oekáváno, jestli skuten tohoto cíle

bude dosaženo. V prvních dnech se zdálo, že diskont

3 pro. nedostauje. Nastaly znovu zásilky zlata do
Paíže a také kurs devisy Londýn v Paíži zstával na

znanjší výši. Vzhledem k této okolnosti bylo poítáno
s tím, že tento tvrtek bude nucena anglická banka pi-
stoupiti k dalšímu zvýšení diskontu, aby mohla konen
svoji posici posíliti. Nestalo se tak, a jak se zdá, byla

dvodem k tomu nadje, že hromadní zlata ve francouz-

ské bance již pestane, jakmile ruská pjka bude upsána

a že nebude již teba, aby anglická banka inila zvláštní

opatení pro udržení odcházejícího zlata. Jak vidno, celá

situace trhu penz otáí se kolem politiky francouzské

banky. Celý postup a tendence zápasu o zlato v uply-

nulém roce jsou velice zajímavý. Je v dobré pamti,
jak koncem roku 1907 vyvolala americká krise hromadný
odliv zlata z Evropy do Ameriky, kterému bránily se

cedulové banky zvyšováním diskontních sazeb do ne-

možnosti. Tehdy to byla francouzská banka, která vy-

pomohla zápjkou 75 mil. fr. zlata a která tím do jisté

míry zabránila ješt pronikavjšímu stoupání diskontních

sazeb. Rok na to situace se zcela obrátila a psobila
stejn pekvapiv jako americká panika v r. 1907. Kdežto
rok ped tím Francie pomohla svým nadbytkem zlata

celému mezinárodnímu trhu, byla to nyní francouzská

banka, která msíc za msícem stahovala k sob všechno
zlato, kterého bylo možno na trhu jen dosíci. Kdežto
koncem msíce ledna t. r. má francouzská banka 3586
mil. fr. zlata, mla ho ped rokem o 900 mil. fr. mén.
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Za jediný rok nahromadila tudíž bezmála miliardu žlutého

kovu a událost tato zstane zajisté ojedinlou v djinách

cedulového bankovnictví. Zajímavo je, že dvody pro

toto hromadní nejsou nikde jasny. Stav banky samé
jest pomrn pízniv. Zásoba smnek iní dle posledního

výkazu 798 mil. fr., to jest o 423 mil. mén než ped
rokem. Také emise ruské pjky nemže býti dostate-

ným dvodem pro tak obrovské zásoby zlata, vždy jenom
nepatrná ást jest vlastn skutenou pjkou a z toho

ješt nejvtší ást zstane zajisté v paížských ústavech

jakožto posílení ruských zahraniních vklad. Vzhledem
k tomu, že nenalézáno vcných dvod, hledány píiny
také v politické situaci, o emž ovšem dnes jest nesnadno
rozhodnouti, ponvadž pes znané zlepšení mezinárodní

situace hromadí francouzská banka zlato dále. Konen
poukázáno také na vysvtlení, které jest ovšem nej piro-

zenjší. Hromadní zlata u banky nevysvtluje se totiž

plánovitou politikou vedení, nýbrž tím, že všeobecné
zlevnní penz v cizin vyvolalo hromadný píliv kapitálu

v cizin umístných zpt do Paíže, kterážto tendence

byla podporována ješt hospodáskou depresí v zemi samé.

Píliv zlata z Londýna do Paíže lze skuten ásten
vysvtliti tím, že po celé dlouhé msíce trval v Londýn
diskont o pl procenta nižší nežli v Paíži. Konec konc
hromadní zlata v Paíži vysvtluje se všeobecn jakožto

charakteristická známka francouzského hospodáství a

francouzského národního charakteru vbec. Kdežto ostatní

zem ekají pouze na to, až kapitály znovu se nashro-

máždí, aby jich bylo možno znovu použiti k hospodáské
práci, nastal dávno ve Francii nepomr mezi poptávkou

a nabídkou kapitál takový, že i v dobách nejvyplatnjší

svtové konjunktury zbývá Francii ješt dosti kapitál,

aby zúrodována jimi býti mohla práce v nejodlehlejších

krajinách svta. Když pak nastává svtová deprese,

slévají se znova proudy kapitálu do svého východišt a

hromadí se tam ve form neproduktivního žlutého kovu.

O tžb zlata pinesla Nár. Pol. 12. února 1911 ná-

sledující íslice. Vyslovili jsme se již vícekráte na tchto
místech pro placení hotovými ve zlat a nedali jsme se

másti žádnou tak zv. theorii papíru, který má zlato na-

hraditi. Jistý elný spisovatel zastává theorii, že 14denní

hladovní léí každou nemoc a známý náš filuta sedlák

byl by vskutku theorii o odvykání jídla prosadil u svého

valacha, kdyby byl týž na neštstí nezdechl, když již denní
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porce klesala na nulu. Pedesíláme to jen znova na vy-

vrácení tvrzení, že by náš lid byl úpln uvykl papíru

a zlata nechtl. Ostatn uvedli jsme tu již ze života

anekdotu o ananasu. Zlato musí nás zajímati a proto

jest teba o nm na tchto místech obasného pojednání.

Pro usiluje každý o to, aby ml co možná nejvíce zlata

pi sob? Pro poizuje si kdo mže hodinky, etízky,

prsteny, knoflíky, skipce, jehlice, krabice a bh ví co

všechno ješt práv ze zlata? lnu, ponvadž ví, že to

má cenu a mí se podle toho hodnota všeho, a tudíž

i lidí. A pece bylo by možno rovnž tvrditi, že nositi

a užívati zlatých pedmt jest nehospodáské, že se

otrou a poztrácejí, že by stailo, kdyby nosil šastný

majitel zlata jen prkaz o tom, že zlato ono je kdesi

bezpen uschováno. Snad na píklad ješt lístek ze

zastavárny tvoí dnes takový náhražek, ale málo kdo si

jej dá dnes »na vestu« nebo na jiné patrnjší místo.

Proto nemohou tyto dvody opotebování padati na
váhu ani pi luštní otázky zavedení skutené zlaté mny.
Ostatn i jinak pichází spousta zlata tak jako jiných

hodnot na zmar. Vždy na p. jen v Severní Americe
prý za jedno pokolení dle nynjšího stavu pochová se

na 250,000.000 K zlata do zem ve vyzlacených zubech
nebožtík. ástka tato rovná se práv ptin celého

zlatého pokladu naší banky Rakousko-Uherské. Hnedle
se budou nebožtíkm chrupy vybírali, asi tak jako u jiných

šperk se to dje. V Anglii prý se již takovými chrupy
se zlatém obchoduje.

V posledních letech tží se as na 2000,000.000 K
zlata ron. V letech šedesátých byla tžba až pl-
tvrtatisíce milion korun ron. Pedtím ovšem mnohem
mén. Od pradávných a vytžilo prý se celkem asi

70.000.

000.000 K zlata, z ehož rzným zpsobem na

30.000.

000.000 K zmizelo — neví se urit kam. Dnes
se ovšem sleduje pohyb zlata jinak než druhdy; a tak

vidíme na p., že za posledních deset let vytžilo se zlata

na 18.000,000.000 korun, z nichž tém polovina, a to

na 9000,000.000 korun, pešla do tak zv. ústedních bank
a jiných veejných pokladen. Na tchto místech soustedí
se nyní na 21.000,000.000 K zlata, ili tém polovina

veškerého zlata na svt pedpokládaného. Druhá polo-

vina jest v obhu a v užívání, jako mince a jiné draho-

cenné pedmty ozdobné i užitkové. Že jest zlatá mna
požehnáním, o tom není již sporu, nebo práv proto
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kde kdo mže, utíká se k tomu opatení, a také vidíme,

že pomrný blahobyt panuje práv v tch zemích, které

zlatou mnu zavedly. Francie, Amerika, Anglie, Nmecko,
Rusko jsou nám nejlepším píkladem. Nmecko dkuje do-

brodiní zlaté mny úspšné válce nmecko-francouzské.
Jihoamerické republiky zaizují se na zlato a jen my
máme se držeti theorie o papíru? Toho lid náš nepo-
chopí a tak se na také nesmí. eknme mu oteven,
že jsme svého asu uinili nábh na zlatou mnu, ale

že jsme nevystihli pravé doby, a že nyní musíme ekat
asi z tchto dvod: 1. Mezinárodní naše bilance jest

pasivní, totiž my více musíme kupovati než prodáváme,

a proto se zadlužujeme : ili, kdybychom platili zlatém,

utee nám do ciziny. Dnes dláme v cizin prozatím

jen dluhy ve zlat, jako na píklad pi posledním vydání

» zlaté « (pro cizinu) uherské korunové renty (tomu bylo).

2. Zlato jsme si naschránli co poklad válený, nebo ve

zlých asích bude teba platiti zlatém a jen zlatém. Pouze
svým obanm mže stát vnutiti jiné peníze a poukázky.

Pro oba pípady máme recept po ruce, ovšem jest k

tomu teba úelného státního hospodaení a národní

spravedlnosti.

1. Vnováno budiž co nejvíce pée a nákladu vý-

chov lidu bez rozdílu národnosti a v milliardách se

vrátí tato investice, jejíž nedostatek tlaí na všech stranách

a honí miliony zdatných oban našich do ciziny ku

posile soutže moudejších státních správ — a budeme
aktivní.

2. Spokojené národy jsou první podmínkou zavedení

zlaté mny, nebo pak jest zlato v obhu jsoucí nejlépe

uschováno, a zárove bude sloužiti jako regulátor státní

politiky. Dvra státní správy k obanm a oban k

státní správ jest oním pilíem, o který se musí opatení
toto opírati. Pro spravedlivou vc dá lid poslední groš,

pro válku ochrannou zbaví se lid nejen penz, ale i šperk
a jiných poklad stejn, jako rád nasazuje vlastní život.

Pro vc cizí nedá vindry, nemusí-li.

Zmiujeme se o tom úmysln obšírnji, ponvadž
vyskytl se nápad, aby náš poklad zlata byl v jisté form
pjován do Nmecka. Ba jeden týden prý bylo Nmecké
íšské bance dokonce již ptadvacet milion korun za-

pjeno. Pokusy takové nemohou u nás buditi dvru
pro stávající opatení, tím mén, když i odborné kruhy

finanní v cizin na to poukazují, že má se státi dokonce
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jisté ástené splynutí naší banky s nmeckou, alespo
pokud pokladu zlatého se týe, a jest prý to jen nový
krok k rakousko-nmecké celní jednot, jež byla prý

rovnž pi vytvoení íše nmecké poslední etapou. U
nás djí se pouze nevinné narážky, kdežto cizina usuzuje

uritji. Že snaha taková zejména v Nmecku se mže
uplatniti, jest pirozeno, uvážíme-li, jak mí se v posled-

ních dobách síla stát i národ. Tedy ne již pouze
potem bodák, dl a lodí, nýbrž majetkem zlata, a tu

picházíme k tmto zajímavým poznatkm síly:

I. Rusko, Francie, Anglie, Japonsko, Austrá-

lie pes 8 milliard K
II. Americké republiky na 8 milliard K
III. Rakousko (

1

1
/3), Itálie (V io)> Nmecko

(

3
/4) na 3 milliardy K

IV. Ostatní na ... . . 2 milliardy K

Tyto íslice mluví jasn a pomry pro nás a naše

spojence jist neutšen horší se rok co rok. Proto není

spojencm tak dobe, proto se tolik šuká v mezinárodní

politice. Zejména Itálie má prý zajeí úmysly. Ostatn
kam vede zastaralá politika pstního práva, ukazuje zase

nejlépe zlato. Naproti tomu vykazuje rakousko-uherská

obchodní bilance dle uveejnné práv statistiky pasivm
450 milion korun, kteréžto cifry jsou dosti výmluvnými
doklady. V posledních deseti létech uchvátila polovinu

všeho zlata — jež pišlo do bankovních a jiných pokladen
— Severní Amerika s Brasilií a Argentinou, totiž na

plpáté milliardy korun. Argentina, o níž tak málo jsme
se v celku starali (než to maso pišlo), pedila ve vidi-

telné zásob samotné Nmecko dokonce o sto million
korun. Píinu všeho toho najdeme v rozpotech vnit-

ních a v bilanci vi cizin. Tak, co u nás jsme v obém
pasivní, ili dosazujeme, Spojené státy Severní Ameriky
vykazují za rok 1910 pi celkové bilanci 17 milliard korun

pebytek na pldruhé milliardy.

Po zlat toužili všichni národové. Židé tanili na

poušti kolem zlatého telete. Alexander Veliký táhl s voj-

skem do Indie, aby hledal ložiska zlata. ímané a Kar-

taginci válili pro Španlsko, aby se zde zmocnily zlatých

dol. Ve stedovku vedly se války pro zlaté doly v

Kutné Hoe. Také pro zlaté doly v Americe vedly se

zápasy. Válka s Bury byla vedena pro zlaté doly v

Transvaalu. Vláda stíbra trvala až do r. 1870. Potom
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nastala vláda zlata. Umožnna byla hlavn vykoisováním
zlatých dol v Austrálii a v Jižní Africe. Zlato znamená
vrchol kapitalismu.

Koncem r. 1906 odhadovala se zásoba zlata na celém

svt na obnos 27.555 milion marek. Zásoba stíbra na

13.040 milion marek. V obhu bylo nekrytých papíro-

vých penz v obnosu 16.528 mil. marek.

R. 1906 bylo v mincovnách raženo mincí:

istého zlata istého stíbra

17,721.058 uncí 120,339.501 uncí.

K úelm prmyslovým se r. 1906 spotebovalo
183.000 kg. istého zlata v cen 486 milion marek,

dle váhy 5,882.000 uncí. Stíbra bylo téhož roku v pr-
myslu spotebováno 2,650.000 kg. v cen 231 milion
marek, ve váze 85,196.000 uncí istého kovu. Nejvtší
innost vyvinuly mincovny r. 1904. Tu bylo na celém

svt raženo mincí:

z istého zlata z istého stíbra

22,031.985 uncí 136,518.406 uncí.

Koncem r. 1908 mly svtové banky zásob zlata

následovn

:

Anglie .

Francie .

Nmecko
Rusko
Rakousko
Itálie . .

780 mil. korun

. 2568 »

. 600 » »

. 432 » »

. 3504 »

. 864 » »

O tyto zásoby zlata ve státních bankách je neustálý

boj. Tak mlo Rusko koncem r. 1907 zlata v zásob ve

státní bance za 2808 mil. K. Bhem roku 1908 musela
ruská banka vydat všecky tyto zásoby a uchránila jen

450 mil. korun naší mny. Jakmile se objeví na obzoru
politickém njaký chmurný mráek, hned je tu strach

o zlato. Banky vyženou do výšky úrok, aby se chránily.

Koncem listopadu 1909 zvýšily banky londýnská a fran-

couzská bankovní úrok na 5%. Zpravidla bývá 3%. To
se dje vždy, jakmile hrozí nouze o peníze. Od r. 1902
do konce r. 1908 bylo vytženo zlata v cen 10.710 mil.

marek, od r. 1883 do r. 1889 bylo vytženo zlata pouze
za 2970 mil. marek. Zlato erstv vydolované pijde po-

nejvíce na bursu do Londýna a odtud pak se rozprodává

do celého svta.
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VI. Svtová tžba zlata a stíbra roku 1908.

Svtová produkce zlata roku 1908 doznala optn
jakéhosi rozmachu. Tohoto roku zúastnili se všechny

zem svta na zvýšení produkce zlata mimo Austrálii,

kdežto vletech 1907 a 1906 pispla k zvýšení celkovému
pouze Jižní Afrika. Ovšem, že v popedí svtové
produkce zlata zstává i dále Jižní Afrika, jejíž rozmach
v tomto smru stal se v posledních dvaceti letech ne-

tušeným a kterýž ponkud omezila doba války s Boery.

Od roku 1881 až do r. 1908 zvtšila se produkce zlata

tynásobn a nejvtší podíl na tomto zvýšení má jme-

novaná zem. V Jižní Africe obnášela r. 1888 tžba
zlata jen 240.266 uncí, což se rovná skoro 4% veškeré

tžby tohoto drahého kovu na celém svt, roku 1908
však dostoupila na 8,179.685 uncí, jež rovnají se 40%
veškeré tžby na svt. Výtžek zlata v jiných zemích
nabyl také na svém množství, a ovšem nikoli v takovém
rozmru, jako v jmenované ásti svtové. V Austrálii vy-

tžilo se n. p. roku 1888 1,344.002 uncí t. j. pes 25%
celkové produkce a dostoupila tam tžba r. 1903 na
nejvyšší stupe 4,317.923 uncí. Roku 1908 však klesla

tžba v Austrálii na 3,560943 uncí, takže iní jenom

17% tžby zlata na celém svt. Od r. 1888 do roku

1908 doznaly také Spojené státy severní Ameriky zvý-

šení tžby zlata z 1,604.841 uncí na 4,659.161 uncí, a
pomr tžby severoamerické klesnul v téže dob, poítán
na procenta, z 31 na 22%. Mezi ostatními zemmi,
jež pisply k zvýšení tžby zlata v posledních 20 letech,

zaujala Kanada, se svými zlatými ložisky v Yukondistriktu,

význané místo. Nicmén dostoupila však tžba zlata v

Kanad již dávno svého vrcholu, nebo poskytnuvši r.

1900 1,350.475 uncí, klesla r. 1908 na 464.401 uncí.

Za to v Mexiku se tžba z malých poátk povznesla,

takže r. 1908 vykazovala 919.126 uncí. V Rusku jeví

se tžba tato stálou v posledních 30 letech a obnáší

ron pes jeden milion uncí.

Z pehledu na stránce 36. seznáme vývoj tžby zlata

na celém svt od roku 1881.

Z toho jest patrno, že tžba zlata ztvernásobila se

v posledních 30 letech. Zvýšení její dlužno piísti

zejména koloniím, jimž produkce tato jest prvním od-

vtvím prmyslovým, kteréž piiuje k jejich významu'
v hospodáství svtovém. Kdežto tžba zlata na celém

3Rudolf Vrba: Vláda penz.
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svt v posledních letech tak význan se zvýšila, vy-

znamenává se produkce stíbra v poslední dob vtší

nebo menší strnulostí. Cena tžby stíbra na celém svt
dokonce poklesla následkem znatelného snížení ceny kovu

tohoto. V produkci stíbra zaujímá prvé místo nyní

Mexiko, jež mže se vykázati jakousi stoupající tžbou
v posledních dvaceti letech. Ostatn nejvtší díl její

pipadá na Spojené státy, Mexiko a Austrálii. Vývoj

tžby stíbra od roku 1891 vynikne nejlépe z tohoto

pehledu:
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Tžba stíbra v uncích:

Zem 1891 1907 1908

Spojené státy

Mexiko . . .

Austrálie . .

Jiné zem
• _

Celkem . . . 137
,
965.412 185,014623 183

,
798.053

58 ,330.000 56
,
514.700 51

,
798.053

35
,
719.237 61 ,

147.203 61 ,
000.000

10
,
000.000 19

,083.031 19,
000.000

33
,
916.175 48

,269.689 52
,
000.000

Cena v 1. šterl. 25 ,
900.270 23

,
271.622 18

,
666.990

Pes zvýšenou tžbu stíbra, ovšem že nikoliv píliš

znanou, nepoklesla znatelnji cena jeho; na jejím kles-

nutí pak valn viny nese r. 1908, jenž zvlášt vynikl

v tomto ohledu. Stejn jako dražší kov zlato, i stíbro

tží se v nejvtším množství v nových koloniích.

lig. Rundschau « pinesla v srpnu 1909 tento lánek.

Uvádím pedem, že považuji tak zv. bimetalismus

pekonaným a že se mn zdá býti nesmyslným jakýkoliv

útok na mnu, již nyní máme. Minuly již doby, kdy
jsme mohli býti obhájci bimetalismu a kdy nám bylo

možno rozumn odvodniti toto stanovisko. Ale jest

teba nalézti oznaení pro vše, co nás v Nmecku potkalo

bhem tinácti let a tu staí abychom opakovali výrok
zemského hrabte z Thuring, jenž pravil: » Stal se hrozný
zloin.

«

A v em záležel tento zloin? Zloin tento spoíval
ve faktu, jímž bylo, že krátce ped rokem 1873 bylo

základem styk obchodních a úvrových kulturních národ
19 milliard drahého kovu (asi 11 milliard penz ve zlat
a 8 milliard ve stíbe), krátce po roce 1873 již mén
nežli 1 1 milliard, protože stíbro pestalo býti platidlem

úpln. Nebylo více možno vyrovnávati út obchodu
mezinárodního stíbrem a následkem toho ani obchodu
vnitrozemského. Stíbrem nebylo lze platiti na vzdálenost

a nebylo možno vystavovati smnek ve stíbe na místa,

kdež díve byly pijímány. Stíbro sníženo bylo se svého
dívjšího význaného postavení drahého kovu na drobnou
mnu. Novináské zprávy ovšem hlásaly, že se tak ne-

stalo za píinou pochybených nkterých opatení, ale z

pirozených docela dvod, protože se prý zvýšila výroba

VII. Zlato proti stíbru
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stíbra. Pokusím se strun vykresliti, jakým byl vývoj

tohoto fakta a podrobím pak kritice tuto historickou

událost. Již roku 1873, stejn jako dnes, zapomenuto
skutenosti, že sluují se na záhadném poli dva faktoi

stejn k sob protivní, jako ohe a voda. Jedním z fak-

tor zmínných jest dolováním vytžený kov, jehož si

mžeme zakoupiti v prutech na svtovém trhu
;
druhým

faktorem jsou státní mincovny se svými ražebnými kolky.

Dokud nepoal boj mny, bylo teba k zakoupení 1 ásti

zlata, 1572 stejn velikých ástí stíbra; to jest: zlato a

stíbro stály k sob na trzích suroviny, v prutech, po-

nejvíce v pomru 1 : Není prost pravdou, že se

tento pomr ceny zlata ku stíbru posunul v mincovnách
od roku 1873. Nebo ješt poád razily se peníze

skoro ve všech zemích evropských na základ pomru
1 : 1572 bez ohledu na ohromné množství stíbrných

penz, nalézajících se v obhu, jako díve ped vzni-

kem války mny. Tak zvaná pirozená událost pešla
tedy státní mnu skoro beze sledu.

Jenom že nemohly státy docíliti se svými stíbrnými
penzi velkého obratu. A to spoívalo jedin v odporu,

jímž vynikaly svtové bursy. Záznamy na bursách zp-
sobily klesnutí unce stíbra v Londýn s 60 pencí na

25 a ješt níže
;
v souasnosti nemže jednotlivý stát

povznésti této svtové ceny. Ale bursy celého svta ne-

mohou opt donutiti státy, aby nerazily penz ze stíbra

jinak, než v pomru 1 : 1572* Z toho dvodu oznail

jsem odprce tyto podobnými oleji a vod. Oba tyto

initelé musíme se nauiti udržovati v pimené od
sebe vzdálenosti, chceme-li porozumti nynjší mn. Le
nyní vnujme pozornost váleným výpravám mny.

Jakýsi tragikomický moment jest v okolnosti, že

znehodnocení stíbra nebylo zamýšleno nikterak ani po-

litiky, ani národohospodái a ob tyto dležité souástky
spolenosti se ho nijak neobávaly. Nmecká íšská vláda,

která pivodila zmnou mny stíbrné v mnu zlatou

lavinu ku spádu, byla nejtrapnji pekvapena rychle ná-

sledujícími nesnázemi. Zavládla odmenost penz
;
zá-

kladna, úvr spoívající na kovu, byla stísnnou, ponvadž
se požadovalo v Evrop jen zlato a stíbro nikým ne-

bráno více do potu. Zaalo rvaní se na »zlaté pikrývce«,

kterouž si státy vzájemn strhovaly s nohou. Zatím co

zvyšovala se cena penz, klesaly ceny výrobk a mzdy
za práci

;
bankovní diskont však se vymršfoval brzy zde, nebo
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onde, aniž by však vyvolávala snaha podnikatelská takový

zjev. Objevilo se zahrávání s nadprodukcí, což není

vlastn nic jiného, než poklesnutí spoteby. Poet vy-

sthovalc z Nmecka dosáhl takových ísel, jako krátce

po roce 1848. Též rolnictví trplo velice, nebo nezbý-

valo mu nic, nežli aby inilo odpisy
;
všichni dlužníci na-

íkali. Byla to doba všeobecné nevolnosti a starostí.

Bismark probdl mnoho nocí a odpomoc, již si konen
vymyslil, zhoršila ješt více stávající zlo. Jediná strana

stála zde ve své velikosti : strana organisovaného, po-

hyblivého kapitálu. Moc její vyrostla tenkráte neobyejn

;

nmecké banky diktovaly jednoduše svou vli. Také
bursiani neslyšeli tentokráte trávy rsti a byli pekvapeni
konjukturou. Le obrátkou vpravili se do nové situace.

Stíbro nesmlo býti více penzi, teba i celí národové
pišli vnive, nebo ím menší jest absolutní zásoba

drahého kovu, tím jest vtší moc tch, kdož jej kontro-

lují. Stalo se tedy píkazem, aby byl provedený zloin
ukryt a aby byl vylíen jako dobrodiní, odepíti každou
úhradu a milému obecenstvu nasypati tolik písku do
oí, aby se nemohlo vzpamatovati. A v skutenosti jsou

základní body záležitostí mny tak jednoduchými, že jen

lidé, jichž rozum byl pouze mikroskopicky vycvien —
což nyní jest obyejem — nedovedli rozpoznati lesa od
strom. Nejnemotornjší zámny skutených údaj zda-

ily se zapisáhlým monometalistm a rozšíená igno-

rance osvdila tolik nakažlivosti, že kterýsi úedník z

nejchytejších v Prusku r. 1885 odvodoval solidaritu,

a jedinou vládu zlata takto: » Francie ztratila hladce v

letech (kolem r. 1850), kdy proudilo mnoho stíbra do
východní Asie, 3 milliardy mark.«

Zatím však byly ztraceny jen odpadky t. zv. vále-
ného pokladu, nepatrná ást výloh ražebních, nkolik
tisíc frank. Za každý ražený peníz dostalo se však

vlád francouzské plného ekvivalentu vyrovnanými platy

a dodávkami a mohla si Francie zakoupiti takto vždycky
na svtovém trhu tolik stíbra v prutech, aby jím rychle

nahradila ztrátu mincí.

Kdyby byly mly zmny v tžení obou kov vliv na

pomr jejich ceny v zemích, v nichž stíbro bylo obvyklým
platidlem uznaným bursami, byly by se jist objevily

» pirozené následky « z roku 1873 již mnohem díve a

byly by se uplatnily již tenkráte. Ale ani objevení kali-

fornských ložisek zlata (1847), ani objevení jich v Au-



— 40

stralii (1850) neotásly vážn pomrem zlata ku stíbru.

Nebylo aspo pozorováno takového poklesnutí ceny stíbra

od upravení základny ražení vládou francouzskou dne
30. íjna 1785 v pomru 1 : 15V2 ,

kdežto po objevení

Ameriky pisplo španlské lostvo, dovozem stíbra se

zamstnávající, k snížení ceny stíbra o 40%, ježto do-

vezené zásoby skuten pevyšovaly poptávku a pomry
mny byly vbec neurovnané. Základu stanovenému vládou

francouzskou ve píin pomru obou kov : zlata i stíbra,

dostalo se potvrzení r. 1803, kdy pešla Francie k dvo-

jité mn a nezpsobila význanjšího kolísání ceny na
londýnské burse kov, ani boulivá poptávka východní
Asie po stíbe, jehož se dosud používá jako platidla v an-

glické ásti Indie a skoro celé ín. Svaz románských
stát ve píin mny z r. 1865 (Francie, Španlsko, Itálie,

Belgie, Švýcary, Rumunsko a ecko) stanovil ražení penz
dle starého pomru 1 : 1 5V2,

aniž by se byl trudil jaký-

misi úvahami. Pi skutené závislosti ceny na tžb bylo

by nezbytn zlato v cen pokleslo, protože nabídka jeho

v polovici pedešlého století pevyšovala dvojnásobn
nabídku stíbra. Ješt roku 1880, kdy stlaena byla cena

stíbra v prutech na trhu o 15%, byla nabídka zlata

znan vyšší nežli stíbra. Nejpádnjších dkaz po-

skytla však teprve nejnovjší doba, kdy se cena stíbra

povznesla v Londýn od ledna 1903 (21*98 pencí) do
listopadu 1906 na 32*67 pencí, aniž by se bylo objevilo

jakési význanjší kolísání v tžb jeho. Produkce tohoto

kovu udržovala se ve všech tchto letech tsn pes
5 mil. kg.

Proto nemožno považovati tžbu stíbra dvodem
ku poklesnutí jeho ceny v letech 1873— 1886 a dlužno

považovati prostou báchorkou poukazování na intensiv-

njší koistní z dol stíbrných v Nevad, Mexiku,

Coloradu a pod. Stíbro bylo vážn ohroženo na cen,
jakmile jalo se r. 1873 Nmecko prodávali své tolary

a jakmile Svaz románský hned na to omezil ražbu stí-

brných penz a brzy ji úpln zastavil, jakož i jakmile

na všech evropských bursách uvádny byly smnky na

zlato znjící. ena stíbra kolísala nkolik let, dokud
udržovala válka mny svými pokusy nadji na vrácení

dobrého jména stíbra a dokud bylo nerozhodným, nena-

stoupí-li ješt stíbro se zlatém v bývalou spolenou vládu.

Když však roku 1886 bylo zcela jisto, že nmecká vláda

odekne svou úast pro pipravené již zakroení v tomto
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smru, na p. pro nutné získání Anglie, pes vtšinu bi-

metallistickou v íšském parlament, zanikla sláva stíbra

úpln.
Byla to tedy pravidla, jež uspíšila zlo, a pon-

vadž pravidla státní a souasn zákonodárná mají v mn
tak ohromnou moc, razí Nmecko i ostatní státy své

peníze bez ohledu na záznamy cen svtového trhu práv
tak, jakoby dosud existovala stará zásada 1 : 15

V

2 . Sami
nepátelé bimetallismu, pokud jsou poctiví a vdecky
vyzbrojení, jako na p. Augspurg, doznávají oteven,
že jest správným tvrzení o psobení zákonn stanovené

rovnosti drahých kov na vtší spojitost jejich ceny
Lze dokázati velmi jednoduše a velice groteskn skoro

komický a ne bez vysvtlení pochopitelný kontrast obou
velmocenských sfér dnes hlubokou propastí odlouených,
totiž: svtového trhu s bursami a makléry s jedné a

státními mincovnami se svými naízeními s druhé strany.

Každý z nás mže si zakoupiti za ptimark, vážící asi

dvacet gram, na trhu 50 gram stíbra. Ale roztaví-li

tento peníz, obdrží za jeho slitinu u zlatníka nejvýše

dv marky. íšský orel, hlava panovníka a nápis na

okraji tvoí tedy skutenou cenu peníze a jenom ražené
stíbro jest ve starém vztahu k zlatu.

Záhadnost výše uvedené protivy charakterisuje ná-

sledující pípad: Nkolik tašká v Kolín pokusilo

se asi ped desíti lety o padlání penz velmi podiv-

ným zpsobem. Zvláštností tohoto penzokazství bylo,

že penzokazi neupotebovali k výrob falsifikát ne-

pravého materiálu, ale pravého kovu v plné váze. Na-

podoben byl pouze kolek, kterýž osvdil takovou moc,
že kousek stíbra, jenž nestál ani celé marky, dostal se

do obchodu jako dvoumark. Na štstí byli oba tito zvláštní

padlatelé mincí polapeni
;
takto objevila pak se ubitá pravda

v jasné zái denního svtla a nmecká íše, klamaná
bájkami o »pirozených následcích« a pod. nesmyslech,

zvdla, že dosud udává pomocí svých ražebních kolk
pomr ceny mezi zlatém a stíbrem.

Byl však již nejvyšší as ! Natropilo se zatím dosti

kotrmelc a nechyblo mnoho, aby naše staré dobré

tolary byly petvoeny — podle londýnské svtové ceny

kovu — v ptimarky, kteréž by ovšem byly musely míti

tloušku nynjších dvojnásobnou. Kdysi koupil Khedive

egyptský nkolik milion našich tolar za izkou cenu

stíbra v prutech, tedy asi za polovinu jejich dívjší
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ceny. Povstala z toho, že byly pry, veliká radost a

s lehkou myslí pikroilo se k ždímání daní z poplat-

nictva. Jen pry s tolary se škodou! Odvážliví taškái

kolínští mají zásluhu, že tato praxe zmizela. Nyní naše

vláda pemuje tolary na drobnou minci (na p. na tí-

marky). Než vláda mla by kupovati také stíbro v pru-

tech a upotebiti ho k ražb penz, a sice mla by
skoupiti stíbra takové množství, jaké lze dostati, po-

nvadž není výnosnjšího obchodu nad tento. Spoteba
není dosud daleko kryta

;
ítáme na jednoho našeho

obyvatele 15 marek, kdežto Francie 45. A ježto žádná

zem nemže míti dosti »pevných penz«, dospje snad

k válce. Jenom že stíbro zstane práv pouze drobnou
mincí, není v kursovním smyslu penízem a nesmí býti

jím nikdy více. Strun vyjádeno : Stát sám ídí vztah

ceny zlata ku stíbru, jako penz
;
bursa sama rozhoduje

o bernosti platidla a jest tedy v tomto ohledu prozatím

silnjší státu. Cena drahého kovu na svtovém trhu jest

závislou od tžby, jež však nemá na pomry mny skoro

žádného vlivu, zvlášt když stát a bursa kráejí spolu

ruku v ruce -— což pestalo práv roku 1873.

Tím vracíme se zpt k psychologii celého podnik-

nutí. Žádný »grunderský« švindl a žádný krach nepso-
bil tak trvale k neoblib bursy, jako plán, jehož prove-

dení znamenalo znehodnocení skoro polovice kovových
penz r. 1873 v obhu se nalézajících. A byl plán tento

založen hluboce a provádn s vytrvalostí houževnatou,

pece zstal naprosto nesympatickým národm. Nutnc-li

nyní blahovolnými lánky novináskými velebiti ctnosti

maklé a pednosti termínových obchod, naíkají-li

naši svobodomyslní patrioti nad našimi cly a vším, což

jest jejich následkem, jako drahota, zvyšování plat a

stoupání daní, možno to pipsati na úet nemilosrdného

provedení zlatého monometallismu z let 1873— 1886.

V polovici let sedmdesátých domnívali se nkteí Ber-

liáci ze západu, že provedou zlatou mnou hospodáské
zniení nenávidného pruského junkerství. Tato nenávist

k junkerství byla docela pochopitelnou a odvodnnou
a zbra její zdála se úinnou. Ale ukázalo se, že ped-
poklady nepátel junkerství byly nesprávnými. Nebo pruští

velkostatkái vzchopili se v osob svého nejgeniálnjšího

a nejsilnjšího píslušníka k odporu, jehož vytrvalost

pociujeme dosud trapn. Když Bismark pojednou ne-

jasn tušil, co pedcházelo a shlédl tíse, v níž octla se
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oekonomie, vlastn jeho stavovští soudruzi, zrušil (r. 1876)
tavení tolar. Tolary mly zstati » penzi «. Smlo jich

býti používáno jako zlata za platidlo. To ovšem byla

rána do vody. Mli jsme sice stále místo zlaté mny
mnu »kulhavou«, pes to však neodvážil se žádný ob-

chodník použiti této výhody a neplatil tolary, ponvadž
odstrašovalo jej risiko ztráty úvru a vážnosti na burse.

Ješt pesvdujícím byl osud Blandbill ve Spojených
Státech: že mají se raziti v mincovn Washingtonské
msín dva miliony dollar ve stíbe (tedy ron asi

100 milion marek). Bursa newyorkská odpovdla usne-

sením, že bude obchodovati i píšt ve zlat, totiž, že

neuznává stíbra penzi. Tu napsal Bismark roku 1879
Vilému z Kardorffu povstný list, jímž zapoata nová

era celní.

Pokusil se sice Ludvík Bamberger uiniti nám stra-

vitelnou zlatou mnu eufemistickým výrokem, že »N-
mecko mže se takto státi schopným soutže pro vývoz «.

Než tento výrok byl pípadným pouze slovy. Cizí ná-

rodové mén cenné hodnoty zaplavili náš trh
;

i v Indii

byl donucen zotroený a hladovící proletariát k psto-
vání pšenice, aby takto snížil cenu výrobku našeho rol-

níka. Z té píiny použilo se u nás dvojsené zbran:
cel, jimiž mlo býti zachránno nmecké rolnictví. Le
souasn vyskytlo se politicky reakcionáské sdružení s vy-

sokými cly ochrannými pro prmysl. Toto mocné sdru-

žení, jež ješt nyní ovládá Prusko, jest pímým následkem
znehodnocení stíbra. Vysloví-li se korporace, tak málo
agrárn naladná, jako jest pedsednictvo berlínských kupc,
ve své poslední výroní zpráv oteven, že škody nejnovj-

šího poklesnutí obchodu byly nahrazeny ásten v sa-

motném východ Nmecka zvýšenou spotebou venkov-

ského obyvatelstva, a slyší-li nkteí obchodníci neradi

tato slova — z toho dvodu, že takto byla uznána ho-

spodáská a politická posila »der Ostelbier« — jest jejich

povinností vzpomenouti si kajícn na své a svých poli-

tických pátel híchy, vzniklé ochotným spolupsobením
pi znehodnocení stíbra. Nemže býti žádná mna v po-

átcích tak » krásnou «, jak bývá asto nazývána, dosta-

vují-li se asem politicky tak nežádané následky.

Od té doby, kdy na bruselský kongres ve píin
úpravy mny (na konci r. 1892) vyslán byl náš delegát

jen »ad referendum «, nenalezne se v Nmecku ani deset

lidí, kteí by chtli poslouchati neho o mn. Jen jeden
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sloup, v každém ohledu znamenitý, v íšském parlamentu

svdí o nkdejší zaniklé bimetallistické sláv. Dnes, když
zpsobená škoda jest nahrazena, nové úrokové a úvrní
pomry se vžily, obdivuhodná píze pírody nevyer-
patelným bohatstvím transvalských ložisek zakrývá pravou
situaci, nenapadne žádného rozvážlivého lovka dotknouti

se naší zlaté mny. Tšme se z ní, dokud jest zdravou

!

Ale pece: Což kdyby napadlo nkoho velice mocného
toto zdraví nynjší mny opt otráviti? Nenapadne ni-

komu myšlenka, že by mohlo se vésti zlatu jednou po-

dobn jako stíbru roku 1873? Že se vyskytne rota

mnohomilioná, kteí pojednou shledají: lidstvo má
množství hotových penz, jeho majetek jest píliš vše-

obecným, znamená málo a poskytuje skrovné moci?
Nutno tedy zásobu drahého kovu umle zmenšovati zne-

hodnocením zlata a obdaení významem jinému mén
vulgárnímu platidlu? Jen sedm nebo osm velikých bank
má peníze, které jsou volnými

;
ostatní obchodníci jsou

nuceni vypjovati si. Zlato stane se drobnou mincí,

následkem » pirozeného vývoje «. Úroky ponou doléhati

prudeji na dlužníky, kteí — zvlášt na venku, v ho-

spodáství — trnou strachy, jako kdysi v letech sedm-
desátých.

Kreslím karikaturu platinové mny; než i tato

mna mže se státi skutkem, práv tak, jako znehodno-
cení stíbra, jež pi vzniku románského svazu mny
zdálo se peludem a jemuž by se byl tenkráte vysmál
každý, ale které stalo se v 8 letech skuteností, ježto

základní, jednoduché linie otázky drahých kov zstávají

stále skrytými. Massy nejsou ani nyní vysplejšími. Po-

ínají si za dnešní » skvostné « zlaté mny práv jako

zajíci, laškující v zelí, zatím co myslivec, ukrytý v koví,

chystá pušku k výstelu.

Jest vidno, že lánek psán na prospch vlády zlata.

Nicmén je pro nás pouný. Židovští finanníci zave-

dením zlaté mny ovládají dnes celý svt.

VIII. Daniel Ricardo. Moderní milionái.

Alig. Rundschau« pinesla v listopadu 1909 tento lá-

nek. Jen pronikavým psobením silného intelektu

a pstnou silou vle byla umožnna zmna skrytých

hodnot v hmotný majetek. Chápali bychom velmi ome-
zen národohospodáskou osobnost, kdybychom v ní
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spatovali pouze praktika a vykoisovatele nahodilých

okolností, nebo i k tomu patí jedin lovk oekono-
mického systému. Golbertové, Quesnayové, Turgotové,

Smithové a Ricardové jsou zástupci zmínného druhu,

jako jimi jsou a byli Rothschildové, Mendelsohni, Krup-
pové, Carnegie-ové, Morganové a Rhodes-ové. Vývoje
národohospodáského nebylo možno dosíci jedin žele-

zem, uhlím a zlatém: íše potebovala státník, kteí

jí dali zákon a osobností, jež dovedly principy uplat-

niti. Moc moderní státovdy spoívá na její hospodáské
rozvaze, kterážto jest nej posléze závislou na správném
použití pouky ohledn pomru sil, jež jsou po ruce.

Merkantillisté, jimž stáli v ele Oliver, Chamwell a, Tur-

gott, veliký ministr Ludvíka XIV., ovládali skoro tvrt

tisíciletí všeobecnou hospodáskou republiku. Ješt nyní

používá se prostedk, kterýchž tito lidé vynalezli, aby
zvýšili oekonomickou výkonnost státu. Každá vynasnažuje

se co nejvíce vytžiti ze zdroj svého bohatství. Ochranná
cla podporují domácí prmysl a posilují kapitál

;
od-

mny za vývoz mají býti pobídkou k vypstování ex-

portu, jímž možno ovládnouti svtový trh. Hlavní zásady

merkantilismu zstaly životnými a pouují o významu
osobnosti pro národohospodáský život. Tato osobnost

stala se, opustivši šedou theorii, inotvornou, dík ráz-

nosti vývoje. Pedstavitelé moderního národního

hospodáství jsou finanní veliiny a prmysloví vel-

moži
;

národohospodáští Koryfeové byli až do polo-

vice století devatenáctého národními hospodái, hommes
de lettres, kteí roztiovali projevy hospodáského tlesa

a svádli ptky ve píin používání systém. asto
setkalo se s nezdarem thema protože výrobnost k ži-

votu probuzených sil finanních, prmyslových, obchod-

ních a technických nemohla staiti úkolm, kteréž jim

ukládala theorie. Rozdíl mezi hospodáskými indivi-

dualitami souasnosti a minulosti závisí od pokroku

národ v ohledu hospodáském. Anglie jest nejvtší

mocí finanní a obchodní na svt. Tento význam svj
vdí minulosti. Síla, s níž vystupuje Britisch Em-
pire není však silou živoucí, ale silou sytého. Moe a ang-

lická banka jsou držiteli moci Britanie. Anglický pr-
mysl pežil již dobu svého rozkvtu. Snad možno od-

voditi pomrn krátké trvání slávy prmyslu anglického

od okolnosti, že nenalézá se v znaku Britanie tavící pec,

nýbrž jen stroj ku pedení. Anglie nemla Kruppa, ale
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Arkwrighta, jenž vytvoil prvý velký prmysl impéria

a uinil Lancastrire íší pedení, ústedím vývoje pr-
myslového. íše tato požívala svobody, kterouž Adam
Smith oznail základem všeho pokroku ve svém »Wealth
of Nations«.

»Ve Velké Britanii jest práce svobodnjší nežli

v kterékoliv ásti Evropy.« A toto faktum existuje pi
vlivu nebo spíše pes vliv výlun imperialistického

ducha, ovládajícího Anglii od as Cromwellových.
Imperialismu byli úzkými hranice ist prmyslového
státu. Vládnouti mže jen povaha, jež ídí odbyt pr-
myslu, ale nikoliv prodava, dodávající výrobky. I dospla
Anglie na Eldorado svobodného obchodu, ježto nepote-
bovala ochranných cel. Následníci Cobdenovi a Ricardovi

stvoili stát kapitálu a obchodu
;
prmysl zstal pouhou

pomocnou silou. Svtová íše velkobritská byla pivedena
osobností k svému významu. Uskuteuje a spravuje jen

to, co vytvoili Cromwell, Smith, Bentham, Petty, Ricardo

a Cobden. Cecil Rhodes byl posledním representativním

zjevem, kteréhož vynesl hospodáský život Anglie. Cecila

Rhodesa jmenovali »císaem africkým« a skuten byl

imperatorem. Byl mužem, jehož ctižádost nevyerpala se

objevením diamantových a zlatých polí, ale lovkem,
kterýž snažil se vytvoiti djiny. hodes ukonil nastolení

» britského majestátu « na svtovém tržišti, k nmuž po-

ložili základy pádelníci lancashirští a jehož ukonení
provedl tvrce moderního kapitalismu David Ricardo.

Mezi imperialistou Rhodesem a manchestrianem Davidem
Ricardo jest celé jedno století, celý svt. Na stran jedné

pedbojník pro státní velmoc; s poátku devatenáctého

století oznaovali manchestriani, lidé de pur sang,
každou snahu národ po moci jako zloin proti duchu
svátému národního hospodáství. Osobnost tkví ve sv-
tovém názoru, jenž jest zase výsledkem pirozené nálady

a pvodu pirozeného. David Ricardo, nejduchaplnjší
a nejvýznanjší banké všech as, zemí a burs, byl

píslušníkem národa, z nhož vyšel Baruch Spinoza. Nej-

vyššího stupn duševní kultury mezi vyznavai talmudu
dosáhli židé portugalští.

Portugalský žid jevil se optn nesetnými schop-

nostmi, jimiž byl vyvolený národ obdaen. Hollandsko
pak poínalo si rozumn, že tchto schopností používalo.

Nebo jen jim vdí za svou minulost. Velká Britanie

však, jako hospodáská velmoc, uskoila duchu Hebrej-
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covu, potomka židovství, vypstného cizinou a spojiv-

šího síly, získané na nové pd, se svým dvtipem a

vrozenou svému plemeni obratností a pizpsobeností.
David Ricardo, pvodem portugalský žid

;
Cecil Rhodes

pvodem z rodiny anglického venkovského duchovního.

Typu Vicar of Wakefield. Možno si pedstaviti

vtšího kontrastu nežli toho, jaký se nám jeví v anthro-

pologicko-ethnografickém okolí obou tchto pedstavi-

tel hospodáské osobnosti ? A pece stýkají se oba v jednom
bodu svých snah: v pemn ist materielních zájm
smrem ideálním. Ricardo, banké a Rhodes, spekulant

v oboru prkop, zasadili se o štstí národa. Prvý po-

kusil se dosáhnouti toho dchody z pohyblivého ka-

pitálu, druhý pivedením faktor státní moci k nejvyšší

výkonnosti. Manchestriani položili základ k britské moci,

a dtinská závist, jež nechce jasn vidti, že ovládnutí

svtového obchodu více znamená, nežli nejdokonalejší

typ prmyslového státu, pokouší se zastaviti vývoj a vy-

žaduje ochranných zdí pro prmysl, jenž již dávno ne-

potebuje takové ochrany. V prostoru Velké Britanie a

Irska s 315.000 tver. kilometry objemu a 44 miliony

obyvatel, dospl by asi sotva k vývoji imperialistický

národohospodá, jakým byl Rhodes nebo Chamberlain,

jemuž nezbytn bylo teba svtové íše, jako soli. A jiho-

africká republika, utvoená Cecilem Rhodesem, byla

nejnovjší (a poslední?) etappou ve vývoji hospo-

dáském Velké Britanie. Kimberleyská diamantová pole

a Witwaterská tžišt zlata vdí za svj úžasný vzrst
vlivu Cecila Rhodes-e, jenž dovedl použiti všech vý-

sledk myšlenek Beitových, Wernherových, Ecksteinových,

Barnatových a Neumannových, aniž by sám klesl na

pouhého zvyšovatele kurs.
Spekulativní vykoistní chancí tžby zlata penechal

Rhodes londýnské burse a jejím vtším i menším ma-
tadorm. Nezajímal ho nikterak stav kurs »Goldshares«,

nebo zel ped sebou jen jediný cíl: pivésti celou jižní

Afriku v podruí »Union Jack«. Odkrytí ložisek déman-
tových a zlata bylo mu pouze prostedkem k úelu,
nikoli však samotným úelem. Jmenovati Rhodes-a se

stejným pízvukem jako vyslovujeme jméno Barnatovo,

jenž byl obyejným vyvolencem štstny, znamená spo-

jovati kolibri s chrobákem. Žádnému Jihoafrianu, ani

nejblíže Rhodes-ovi stojícímu Alfredu Beitovi, nemožno
piknouti názvu význané osobnosti. Nebo všichni, a
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již nazývají se jakkoliv, podlehli zkázonosnému vlivu

zlata a vyerpali své síly v šílené he na londýnské
burse. Jako kolos rhodský pevyšuje Cecil Rhodes una-

venou hordu spekulant. Rhodesovi tanula na mysli pi
zakládání Chartered Company východo-indická spolenost,
založená Colbertem a stavši se pozdji prostedkem lou-

peživé touhy Warren Hastinga k nejsteštnjší korrupci.

» British South Africa Company « vyzbrojena byla státními

právy velienskými a vládla územím nemálo menším stední
Evropy. Nyní jest Jií V. pánem Rhodesie a » Chartered
Company« pouhou tžaskou spoleností, jako každé jiné

podobné sdružení. Rhodes, jako Ricardo, utvoil brit-

skému impériu ást jeho velikosti. Jako osobnost zasadil

se za provedení idee, již úpln ukonil v krátké pomrn
dob, již mohl vnovati této innosti. (Rhodes zemel,
aniž by byl dosáhl plných padesáti let, tedy asi v stejném

stáí, jehož se dožil Ricardo.)

Anglie v souasnosti jest chudou hospodáskými
individualitami. Nad nepovznesl se žádný z tchto »bu-

sinessmen« ani v prmyslu ani v obchodu a ani ve

finannictví. Takto poskytuje Anglie obraz nasycené moci,

pi níž nehraje více žádné úlohy tvoivá obrazotvornost.

Ješt zetelnji projevuje se tento úkaz ve Francii, kdež

hospodáská intelligence rovná se nížin. Všeobecn na-

zýváni bývají Nmci národem myslitel a tato charakte-

ristika spojuje se s vedlejším ironickým doplkem, jehož

vlastní význam spoívá v mínní, že jsou Nmci zdlou-

havého a tžkopádného ducha. Pod zorným úhlem djin
národohospodáství jeví se závady filosofování více u Fran-

couz nežli u Nmc. Spekulativní obratnost, jež po-

skytuje keltským Románm jakési duševní pevahy (ovšem

jen zevn), nevystaila nikterak ku provedení a ovládnutí

hospodáských problém. Krom duchaplných systematik,

jakým jest Francois Quesnay, nalézáme jenom ojedinle

praktickou intelligenci takové pronikavé síly, jakou vy-

nikal Colbert.

Pro postavení Francie mezi ostatními státy jest pí-

znaným, že nebylo pozorováno takového vzpružení

v oboru živnostenském a obchodním, jež bylo zpsobeno
svého asu reformami Colbertovými, nikdy více. Dsledné
provádní systému ochranných cel, zásada attirer Fabon-

dance zaopatila sice Francouzm silnou pevahu finanní,

ale zahubila hned v poátcích zárodky hospodáského
pokroku, nebo udusila je rentou. Francouzský duch
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obsahuje v sob cosi hravého. Úinkem této vlastnosti

jsou reflexe, jež znemožují jednání vdomé svého úelu.
Individuality, jimiž se mže vykázati Francie v ohledu
hospodáském, jsou lidé finannictví, jež mají jako osob-

nosti svj zvláštní ráz. Colbert a Turgot byli finanními
ministry a brati Pereire-ové, tvrci moderní akciové

banky, byli bursovními makléry. Ostatn byli tito brati

pvodem Portugalci, stejn jako Ricardo. V prmyslu
nedostává se vbec význaných zjev, nebo zesnulý

budovatel Suezského kanálu, Ferdinand Leseps, byl di-

plomatem a inženýrem.

Ml jsem již pi líení hospodáského vývoje angli-

ckého vzpomenouti Rothschilda
;
nyní vystupuje toto jméno

ješt silnji na povrch. Než Rothschildové nepatí žádnému
národu, jsouce jedinou hospodáskou mocí kosmopoli-

tickou. Židovská národnost, nalézající se ješt v Rusku
a Severoamerických státech ve své isté kultue, pem-
nila se djinami rodu Rothschild v kosmopolitickou.

O Židech se tvrdí, že jsou rozenými sjvtoobany. Toto
tvrzení jest správným pouze ohledn Žid, kteí si za-

chovali vdomí své národní píslušnosti bez ohledu na

píslušnost státní. U Rothschild spoívá svtoobanství
na mezinárodním významu jejich finanní moci. Ovšem
dnes nikoli v takovém rozsahu jako v dobách, kdy Jin-

dich Fleine okrašloval salony Jamesa Rothschilda v Paíži.

Vznikem moderní veliké banky zanikla svtová moc domu
Rothschildova, jenž ml stejný význam v penžnictví jako

kdysi »Augsburger Allgemeine Zeitung* v žurnalismu.

Jméno významu státn-politického, faktor v evropské di-

plomacii. A pece pro hospodáský vývoj nikoliv takového
významu, jakým se mohl honositi mnohý penžník skrov-

njší chápavosti. Všechny peníze celého svta plynuly

do kosmopolitické obrovské tobolky Rothschildovy
;
Roth-

schildové provádli s tmito penzi neplechy, povznesli

spekulaci na nejvyšší umní, ale nevytvoili nic pro vý-

voj svtového hospodáství. Ve Francii a v Rakousku
financovali Rothschildové dráhy, jichž osudy pipravili

však potomkm mén radosti nežli svým zakladatelm.

Francouzská severní dráha, utvoená Jamesem Rothschildem,

stala se svým akcionám vším krom poskytovatel ky
radostných okamžik a Jindich Heine ve svém dopise,

datovaném v kvtnu 1843 z Paíže, vyjaduje se o ní

takto: »Dm Rothschildv, jenž požádal o koncessi ku

stavb severní dráhy, již nepochybn také obdrží, netvoí

4Rudolf Vrba: Vláda penz.
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žádné zvláštní spolenosti a každé súastnní, jež zmí-

nný dm dovolí jednotlivým osobám na tomto projektu,

jest výhodou, ili, vystižnji vyjádeno, dar, poskytnutý

pánem z Rothschild jeho pátelm.«
Jména rakouské jižní dráhy, pi jejímž realisování

jednalo se o zední kapitálu nejhorším zpsobem, ne-

radno vysloviti bez pocitu hluboké soustrasti pro ubohé
akcionáe. Schopnosti Rothschild jsou pouze spekula-

tivními. S duchem z talmudu zosteným a železnými

nervy dovedli Rothschildové každou chanci pivésti do
svého podruí. Tak rozpoznal dobe a rychle zakladatel

rodu Mayer Amschel výhody spojení s penz potebným
korunním princem, pozdjším kurfitem Vilémem z Hes-
sen-Kasselu. Vkopamátná dánská pjka, uzavená Roth-

schildem r. 1806, byla prvým velkým finanním obcho-
dem podobného zpsobu v Nmecku. Pozdji hrály

»Rothschildovské pjky« v evropské politice nemalou
úlohu. Až do polovice 19. století nebylo možno vésti

v Evrop válku bez finanní pomoci tchto »dvou pár
frankfurtských Žid« (jak se o nich kdysi pohrdliv
císa František vyjádil). O Jamesovi Rothschildovi,

druhém synu Mayera Amschela, vyslovil se Heine: »Jest

to skuten obdivuhodný lovk. Nemohu oceniti jeho

finanních schopností, ale, soud dle výsledk, musí býti

velikým. Zvláštní schopností jeho jest, že má dar pozo-

rovací nebo instinkt, jimž dovede, když ne posoudit, tož

pece nalézti schopnosti jiných lidí v každé sfée.

«

V každém smru byl James Rothschild dosti chytrým a

snášel zlomyslnosti Heine-ho dobromysln. Znameni-
tjším nežli tato odnož starého Mayera Amschela byl

tetí jeho syn, Nathan Mayer. Vlastn byl Nathan nej-

genialnjším zjevem v rodin Rothschild vbec. Založil

londýnský dm a stal se nejvtší mocností v City. O nm
kolují nesetné anekdoty. Jím stala se firma »N. M. Roth-

schild and Sons« závodem bankovním, jehož opatení
ješt nyní vzbuzují asem pozornost na evropském trhu

penz. Lord Nathanael Rothschild v Londýn pedstavuje
jako osobnost souasn nkdejší moc rodiny, jež zanikla

nejrychleji v pvodním jejím psobišti, Frankfurt. Po
úmrtí barona Meyera Karla roku 1887, vystoupila frank-

furtská firma z veejnosti. V Paíži klesla v hrob baronem
Alfonsem, »velkým baronem «, jak jej nazýval Ed. Dru-

mont, poslední populární figura rodiny. Seniorem rodiny

jmenován byl baron Gustav, když r. 1906 slavil svoji
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zlatou svatbu. Nyní jsou lenové rodiny Rothschildovy

známi jen jako grand seigneurové a mecenáši. Nejzetel-

nji vystupuje tato skutenost ve Vídni, kde zstatky
meternichského ducha byly vštípeny do isté kultury.

Roku 1905 zesnulý baron Nathaniel Rothschild, dvrník
hrabte Jana Wilczska a knžny Pavlíny Meternichové,

poádal ve svém paláci na Wiedenu umlecká shro-

máždní, jichž jakost podávala pkné svdectví o poroz-

umní a vkusu jeho neb jeho rádc. Barvy rothschil-

dovských jokey byly obávanými jako vítzné pi závo-

dech. Humánní snahy barona Nathaniela doznaly vd-
ného uznání se strany vídeského obecenstva a obdivu
dostávalo se zahradám rothschildovským, které považo-

vány byly za div umní zahradnického. To byly všechno
vlastnosti, jimiž mže získati si lovk ve píin esthe-

tické svtových zásluh, ale u Rothschilda byly známkou
dekadence. Vídeský dm Rothschildv tší se souasn
zájmu jenom Rakouského úvrního ústavu.

Nejvtší »bankéi svta«, jak byli kdysi nazýváni,

byli bohy své doby. Když však tato sláva pohasnula,

byli smeteni se svých trn. Rothschildové uplatnili

tajemství v nejvyšší míe. Hlavní úspchy vdí Roth-

schildové tomu, že dovedli utajiti naprosto veškeré své

obchodní transakce. Bylo jejich zálibou baliti vše, co

souviselo s jejich jménem, v tajuplné šero. Proto byly

biografie jejich všemožn potlaovány. V tomto jednání

spoívala diplomacie staré školy. Le vývoj, jenž na-

stoupil uvedením akcií v život, pivodil brutální ton

v národním hospodáství. Zmizeli »grandseigneurové« a

jich místo nastoupil » šelf mademan«. A veejný úvr
nalezl své rozumné pstitele v akciových bankách. Tím
ztratila miliarda Rothschild cenu zvláštnosti, nebo na

ostrovech manhattánských vzniknul nový druh obrovských
kapitalist, kterýž úpln zastínil napchované pokladny
finanních baron. Jest charakteristickým pro zmnu po-

mr a úpravu jich, že v dob slávy Metternich byli

známi pouze finanní baroni, kdežto nyní jmenováni jsou

finanní velmoži a finanní králové. Žijeme
v dob, v níž individuum stalo se velmocí. Doklady toho

fakta nalézáme v zemích, v nichž národohospodáský
problém nejnovjší doby došel svého rozešení : ve Spo-

jených Státech Severní Ameriky a v Nmecku. V tchto
zemích objevují se druhy oekonomické individuality

velmi etn. Americký a nmecký prmyslník a finanník

4
*
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jest » národohospodáskou osobností« nejúplnjšího vy-

dání. Nikde jinde nesetkáváme se s ním. A vyskytnul-li

se kdysi jinde, patí již historii.

Nejmodernjší typ tohoto druhu smíšen bývá asto
ze živl nmeckých a amerických. Severoamerická Unie
jest složena ze smíšeniny rzných národ, mnohý pak

z Kroes vlastní tolik zvláštností rzných národností,

kolik ítá milion. Dkazem zdatnosti nmeckého ducha
jest skutenost, že dolarová republika má mnohé z vy-

nikajících svých lidí pvodu nmeckého. Na p. Jay

Gould, otec spekulace s drahami, pisthoval se do
Ameriky z Nmecka

;
John Jakub Astor, zakladatel ame-

rického rodu a pvodce dynastie miliardá, pocházel

z Falcka; Henry Villard, pvodním jménem Heinrich

Hilgard, známý president nothernsko-pacifické dráhy, byl

pvodem rovnž z rýnské Falce a tetím rodákem falckým

jest Charles M. Schwab, nkdejší pedseda ocelového
trustu. Nmeckým pisthovalcem do Ameriky jest také

Bedich Weyerháuser, král díví, jehož království tvoí
lesy v Minnesot, Oregonu, Wisconsinu a jenž považován
jest za mnohem bohatšího nežli John Davison Rocke-
feller. Vlastnosti amerických miliardá jsou astým
pedmtem rozhovor. Jeví se snaha, aby se z množství

látky, nalézající se po ruce, vytvoila jakási tresf, jež by
dosvdovala, že jednání takové osoby jest ist »yanke-

ovské«. Pro by nemohl se nalézti zpsob, jímž by mohli

si i jiní evropští podnikatelé osvojiti vlastností »yanke-

ovských!« Pro psychology z profese kyne v tomto
ohledu vdný úkol vyplniti celý život vyšetováním
vlastností amerických miliardá. Turinský psychiatr

Cesare Lombroso, vynasnaživší se pochopiti a klasifiko-

vati pathologicky rzné species humani generis, zamst-
nával se také duševním složením miliardá. Konstatoval,

že jen málokteí mezi nimi jeví píznaky degenerace,

vlastní genim. Jsou-li miliardái pes to genii, jsou jimi

po zpsobu velikán vojenských, genii in, ale nikdy

zpsobem umlc nebo literát. Což jest konen samo-
zejmým. Než pece jsou výjimky, jichž patrn neznal

Lombroso.

John Pierpont Morgan, jenž jest nejen sbratelem
umleckých dl, ale také jejich znalcem, jest takovou

bílou vranou. Vlastnosti miliardá jsou: Nedostatek

vzdlání, asná dosplost, chudý pvod, jasný názor pro

zvolený smr, touha po jmní, relativní lpní na cti (ímž
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však rozumí se jen snaha, zachovali se estným ve pí-

in trestního zákona, ale nikoliv zastaviti se ped získáním

jmní bližního, není-li obavy ped následky tresního zá-

kona), knížecí nádhera s použitím ceremonielu etikety.

Jest ovšem pochybno, dovedl-li by nkdo dle tohoto

vzorce sestaviti amerického Kroesa. Jednu nebo druhou
z tchto vlastností má každý z nich. Postavíme-li pak

do stedu vlastností tchto ješitnost, nalezli jsme klidnou

osu, kolem níž se toí všechny instinkty Yanke-ovy.

A trochu pietismu k tomu, nápodobení to anglického.

Ješitnost uinila starého Andrew Carnegie literátem

a zakladatelem haagského chrámu míru. » Grand old man«
z Pittsburgu, jak bývá nazýván, napsal tlustou knihu, jež

vyliuje íši obchodníka (Empir of business). Nebyla pak

kniha tato jediným výtvorem jeho ducha. Zdá se, že by
tyto literární výtvory byly zpsobily mnohem mén roz-

ruchu, kdyby autorem jejich nebyl muž s jmním, pá-

ícím se na 800 milion marek. Carnegie, Rockefeller,

Morgan, pak Harriman a Hill jsou nejznámnjšími osob-

nostmi v americkém hospodáství. » Individuality « nejsou

tím však ješt vyerpány. Existuje ješt nkolik tuct
bohá, vlastnících pl miliardy marek nebo i více.

Chceme-li, mžeme i tyto vaditi mezi hospodáské
osobnosti. Nebo jest potebí vlastností nadobyejného
rozsahu, aby bylo možno nahromaditi takový kapitál. Pi
tom jsou amerití bussinessmen, až na ídké výjimky,

utvoeni dle jedné šablony. Každý vyniká brutálností pi
eskontování možností. Bytosti, kteréž neznají žádných
omezení, reagují pirozen elementární silou na podnty,
jichž lze spekulativn využiti. Ústedí kapitálu v severo-

americké Únii poskytují pak všech pedbžných pod-
mínek bohatství. Železo, uhlí, petroleum, zlato, vlna,

pšenice a m nalézají v Americe v neobyejném množ-
ství, ímž staly se Spojené Státy vitelem celého svta.

Muž bez zásad mže dospti pomocí tchto rzných
produkt k vhodným kombinacím, t. j. železo, petrolej,

pšenici atd., nepovažovati vcmi samy pro sebe, ale pi-
vésti je k uritým vztahm, k burse a železnicím.

Takto vstoupily v život pools, deals, corners, trusts

a pivedly produkci dollar k nebývalému rozkvtu.
Mimo to mnoho pisplo ke vzrstu bohatství nesmírné
zvýšení ceny pdy. Ostrov Manhattan byl by pravým
rájem poplatník »unearned increment«. Mí 22.000 jiter

a koupil jej prvý pionýr, Petr Minuit r. 1626. za
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24 dollary ;
nyní má ceny 4 miliardy dollar. Jest to

pda, z níž vyrostly nesetné ady dom a z níž vyšel

rod finanních obr. Významnými jsou však jen tvrci

bohatství
;
potomci jsou již ásten zrdní. Také v tomto

pípadu psobila zvrácená výchova. Vanderbiltové, Goul-
dové, Astorové nejsou souasn vdci národa. A jsou-li

pece, tož jen jako arbitri elegantiarum, jichž innost
vyerpává se pstním distinkce aristokratické. Usedlíky

Fifth Avenue a parvenue dlí nepekroitelná propast,

ohrazená vysokou zdí. Au fond jsou všichni parvenu-i

ve smšné snaze, kterouž vynakládají na to, aby na-

podobili zpsoby starého svta. To jest zmínný již

nedostatek všeobecného vzdlání, kterýž pipravil nitro

tchto lidí o všechnu rozvahu. Osobnost se vyerpá,
jakmile dollar pestoupil hranici sta million. Zbývá
pouze vrak se strojem, jenž byl úpln opotebován.

Starý Andrew Carnegie vdí svou svžest, jíž vy-

niká, a narodil se r. 1837, svému neamerickému p-
vodu. Pochází totiž z Dunfelinny, historicky památného
msta Skotska, k nmuž lne láskou, jež má do sebe nco
poeticky podmaujícího. Byl synem chudého skotského

tkalce, když jako desítiletý hoch pišel do Pittsburgu,

kterážto ocelová tvrz položila základy ku štstí pozdj-
šího vládce obrovských závod. Carnegie a Pittsburg

jsou dv jména neodluitelná. Než skotský pisthovalec
nevzrostl v amerického muže trustu samostatn. Vypráví

se aspo, že zakladatel nejvtšího oceláského trustu

neml vždy dosti širokého rozhledu a že neuznával vý-

hody, sloužící k upevnní monopolu jeho oceláské
spolenosti, zízení železných bání. Zakoupení známých
Oliverských ložisek železa provedl tehdejší president

Carnegie-ovy spolenosti pes odpor Carnegie-v. Z toho

mohlo by se souditi, že nejvtší podnik pittsburgského

ocelového krále, United States Steelcorporation, není

jeho dílem, ale dkuje za svj vznik intelligentnímu

a energickému úedníku spolenosti. Oceláský trust

pracuje s akciovým kapitálem 868 milion dollar
a úvrem 597 milion. Celkem jest to 1465 milion
dollar, ili skoro 6 miliard marek. Z tohoto ústedí

vyspl jistý poet nkolikonásobných milioná. Jsou to

zejména: Oeorge Lander, John Leishman, Charles M.
Schwab. Jediný jen pohrdl miliony: geniální inženýr

Bili Jones, technický správce závod Carnegie-ových.

Velice sympathicky psobí osobní prostota, již si uchoval
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Andrew Carnegie, a zápal, kterýž ovládá jej pi vno-
vání milion ku všeobecn prospšným úelm. Ovšem
zstává otázkou, pivodí-li etné knihovny a vyuovací
ústavy, založené penzi Carnegie-ovými, kýženého blaha

lidstvu.

Carnegie-ovi bez jeho sentimentality rovná se asi

John Davison Rockefeller, jehož tvá pipomíná kamennou
masku. Hladká, nepohnutá plocha, jejíž provokativn
projevovaný klid podporují rybí oi. John Davison

Rockefeller jest jedné stran chladným, vraždícím zlo-

incem, prostým všeho duševního pohnutí, kdežto druhá

skupina považuje jej za miláka štstny, jež obdaila
jej výhodou, aby získal pro sebe vždy zákony i soudce.

Jisto jest, že Rockefellerova konstituce duševní jest pod-

statn zdatnjší, než jeho intelekt. Dovedl se vždy pe-
nésti pes každou morální pekážku skoro s naivní bez-

ohledností. Nedávno uveejnil své pamti, z nichž jest

patrno, že záleželo mu na tom, aby zvdl úsudek svta,

až veejnost spatí obraz Rockefellerv, jím samým vy-

kreslený.

Autobiografie » olejového krále « psobila sen-

saci po nkolik týdn ve Spojených státech severo-

amerických. Vyskytlo se dosti lidí, kteí netajili se sym-
pathiemi pro bodrého milionáe, jemuž dollar jest

jediným vodítkem pi všech snahách. íkali: »Tento
lovk není tak zlým, jak jej líí jeho odprci.« Ostatn
mže mu býti úsudek jeho vrstevník docela lhostejným,

nebo: »I háve got the money« — »Mám peníze « —
tím mže se tšiti. Rockefeller vypravuje, že již v dt-

ských letech byl rozvážlivým potáem. Se svým otcem,

jenž byl lékaem v Cleveland, obchodoval dle všech

pravidel
;

a matce jeho záleželo velmi na tom, aby

John velmi asn nauil se ceniti význam správného
bilancování.

Po obyejných poátcích životní dráhy nejprve un
a pozdji clerka rozhodl se vykoistiti spolen se svým
bratrem Wiliamem vynálezu jakéhosi továrního dlníka
skotského, kterýž vynález spoíval v levném peištní
petroleje. Rafinerie petrolejová bratí Rockefeller na-

bývala rychlého významu. Byla založena Standard Oil

Company, když Rockefeller rozluštil problém nejlevnjší

dopravy na zboží, zlomiv odpor etných spoleností drah.

Obíhal obchodníky i rafinéry, až se mu podailo zajistiti

si samovládu v této íši.
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Standard Oil Company vznikla roku 1875. s kapitálem

mnoha set tisíc dollar. Dnes má provozovacího kapitálu,

vetn fond reservních na 500 milion dollar. Jest

známo, že byl odsouzen trust k pokut 29 milion
dollar pro pijímání nedovolených rabat od drah. Událo
se to v kampani Rooseveltov proti »bohatým lupim «.

Tenkráte vzdaloval se Rockeíeller delší dobu veejnosti.

Teprve, když uklidnily se rozbouené vlny veejného
mínní a když veliká finanní krise r. 1907. vyžadovala

silných muž, vrátil se z Anglie. Newyorská Wallstreet

velebila ho tenkráte jako záchrance vlasti, zapomenuvši
potupného spílání, jímž provázela jeho odjezd do Anglie.

> Píze lidu jest nevstkou !« Petrolejový trust má
monopol na svtovém trhu. Výstelky jeho zasahují

Londýn, Hamburk, Víde. Rozmach Standard Oil Com-
pany neoslabil jen rumunský obchod petrolejem, ale také

produkci haliskou. A Rockefeller nepíjemn skížil sí
drah systému potrubí, kterýž sífovit pokrývá státy Unie
a jenž umožuje, aby petrolej dodáván býti mohl pímo
z rafinerií do prodejen.

Petrolejový trust jest nejvlivnjší kapitalistickou

mocí ve Spojených státech. Ovládá newyorkskou bursu,

t. j. jeho pisárnami na dolejší Broadway probíhají nitky

všech spojení, jež udržuje bursa s hospodáským životem,

Dráhy, pojišovny, banky, a nikoliv na míst posledním

trust mdné výroby (Amalgamated-Copper-Company
s 155 miliony dollar kapitálu) patí do oblasti moci

John Rockefellera a spoleník. Bratr Johnv, Wiliam,

jest bonvivantem. A »mozek« Johnv Henry, Hudleston

Rogers zemel ped asem. O Rogersovi se tvrdí, že

byl duševní hlavou petrolejového trustu. Urit možno
prohlásiti, že Henry Hudleston Rogers byl jedinou osob-

ností mezi representanty trustu, jež byla kulturní, s vý-

jimkou Pierponta Morgana. Byl duševním pracovníkem
a mužem, jenž nepikládal žádného významu, mluvilo-li

se o nm. Znanou ást svého jmní vnoval ku pod-

poe trhu md, když skácel se »mdný král « Aug.
F. Heinze. Ponvadž pak Rogers byl presidentem

petrolejového i mdného trustu, ímž ovládal nej moc-
njší íše severoamerické hospodáské republiky (ovlá-
dal nikoliv jen panoval), možno o nm mluviti zcela

odvodnn jako o individualit, nad obyejnou vy-

nikající úrove. Rogers zemel na rozhraní patriarchál-

ního stáí. Zachoval si pružnost, jež však nebyla píliš
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ohebnou. Životním dílem jeho byla stavba dráhy, urené
dovozu uhlí, státem Virginií vedoucí, jejíž náklad vy-

žádal si skoro polovici jeho jmní. Ochotný jinak svt
finanní nehodlal se zúastniti tohoto podniku, který

považoval píliš riskantním. Rockefeller nauil se znáti

Rogerse jako protivníka, což jest nejlepším zpsobem,
abychom ocenili síly lidské. Síla opustila Rogerse teprve

v hodin, kdy pekvapila jej smrt, zastihnuvši jej v plné

innosti. Že pak tento veliký pedák trustu byl jiného

složení duševního, než nejetnjší jeho vrstevníci, do-

kazuje pátelství, jímž lnul k Mark Twainovi, jehož byl

podporovatelem v pravém slova smyslu.

Individuem rozmr Rhodesových jest John Pierpont

Morgan, banké. Možno jej považovati za nejsilnjšího

jedince, s nímž se mžeme souasn shledati ve Spoje-

ných státech. Má vtší význam než Carnegie, Rocke-

feller, ba než Vanderbilt, Armour, Qould, Astor a ostatní.

Nebo jest lovkem všestranné intelligence, a jeho pro-

zíravost jest vtší, nežli každého jiného proroka v zemi

dollar. Význam Morganv dokazují etná porovnání,

jichž se používá o jeho osob. Jmenován bývá jako Oger,

Midas, Licinius, Crassus, jemuž partští lili roztavené zlato

do mrtvých úst, Condotitiere. To jsou oznaení kultivo-

vaná. Ostatní charakteristiky odpovídají všem kapitolám

Lambrosova »Homo deliquente«. Tak posuzuje svt
jediného Yankea, jenž jest opravdu vdom toho, co chce.

Kdyby se byl v Americe vyskytl njaký Zola, byl by
jist zvnil Johna Pierponta Morgana ve své nkteré
práci. John Pierpont Morgan jest Amerikánem a své

nejúpornjší zápasy vybojoval ve stáí od šedesáti do
sedmdesáti let. Jeho dílem jest oceláský trust, k nmuž
položil základy Andrew Carnegie. Pi všech velikých

kombinacích zastává John Pierpont Morgan vdí úlohu,

a praví se o nm, že pivede umní » stavtí s vodou

«

na nejvyšší stupe dokonalosti. Podobn jako ministr

zámoských nmeckých osad Bernard Dernburg, získal

i Morgan svých prvých úspch sanováním akciových
spoleností, stavších se insolventními.

Prvým debutem Morganovým bylo založení Jay
Ooulds s povstnou drahou erieskou. Vystoupil jako

podnikatel dosti pozd do popedí, což snad souviselo

s okolností, že nepoínal svou kariéru s povstnými
5 centy. Mezi mocnými na svt finanním jest Morgan
výjimkou také v tom ohledu, že nepochází z chudé
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rodiny, nebo i jeho otec byl bankéem, jehož závod

v Londýn existoval až do roku 1890. a nynjší svtový
závod J. P. Morgan & Co. v New-Yorku jest pokrao-
váním londýnské firmy. Svým pvodem a zjevem patí

John Pierpont Anglo-amerikánm. Anglický jeho pvod,
kotvící v minulosti plné veliké kultury, udržuje rovno-

váhu prostého výrobce penz amerického stylu. Uni*

versitní studia konal Morgan v Nmecku, zejména na
universit v Gottingách strávil dv léta. Zajímavo jest,

že na téže vysoké škole konal také svá studia americký
historik John Lothrop Motley, známý svým pátelstvím

s Bismarckem.

Dlouhou dobu po ukonení svých studií považován
byl Pierpont Morgan známými své rodiny za lítost

vzbuzujíc ho idealistu
;
nebo básnil a blouznil o nmecké

vrnosti. Muž, jenž dosáhnuv zralosti, neznal nic, nežli

kategorický imperativ obchodníka. Z duševních rozpor
tohoto miliardáe poznáváme mnohem složitjší povahu,

než jakou vynikají obyejní, šablonovití Kroesové.

Morgan, sbratel umleckých pedmt a pdel knih,

rzní se tak velice od Morgana, bankée a pedáka
trustu. Jeho sbírky obsahují pravé poklady nejvybra-

njších dl umleckých. Kresby, skulptury, koberce, ruko-

pisy, pevyšující drahocenností všechny podobné ped-
mty, jež jsou majetkem britského musea, originály ruko-

pis Byronových, Dickensových, Waltera Scotta, Thakeraye,

Napoleona
;

knihy ceny, jíž nemožno ani odhadnouti.

Jednatelé Morganovi znemožují pi veejných dražbách

v Londýn každou jinou nabídku. Odhaduje se pak cena

této záliby Morganovy na 400 milion dollar.

V tomto zpsobu, asto s jakousi brutálností pro-

jevovaném, zmocniti se totiž úpln umleckého trhu,

spatují jemnjší povahy Morgana jakýsi projev nej-

horšího barbarství. Italská vláda vzchopila se k odporu
proti sbratelské vášni amerického Naboba, ale všemocný
dollar znemožnil úpln tuto akci. Lidé, kteí znají

Morgana blíže, líí jej jako lovka bystrého úsudku
a vytíbeného vkusu. Bystrost jeho úsudku a vtip pro-

jevovaný jeho výroky svdí o jemn vybudovaném
a správn psobícím ústrojí mozkovém. Morgan ovládá

velikou ást amerických drah, veliký poet dležitých

parolodí (známá dohoda mezi loastvem pro severo-

atlantickou dopravu nazývá se Morgantrust), prmyslové
spolenosti, pojišovny, banky atd. Firma J. P. Morgan
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provádí kontrolu amerického trhu penžního a nelze

pedstaviti si souasn njaké transakce ve Spojených

státech bez souinnosti její. Jen jednou projevil Morgan
svou moc oficieln: když spojil významné závody žele-

záské, Tennesce Steel s Coal Company, s ocelovým
trustem, pohroziv presidentu Rooseveltovi panikou, jež

nemla dosud píkladu, kdyby se odvážil proti spojení

tomuto vystoupiti na základ zákon proti trustm.
Brutalita, s níž odvážil se Morgan vystoupiti proti státu,

nalezla v C. H. Harrimanovi stejn silného zástupce.

Harriman, syn chudého pastora z Long Islandu, stal se

ve Wall Street-u veliinou. Bursu ovládá úpln, jsa s ní

obeznámen jako málokdo jiný. A nazýván bývá »taškáem«
jako spekulant, tší se uznání nmeckých tajných rad,
že jest nejlepším odborníkem železnictví amerického,

jak o tom svdí dílo, vydané k popudu pruského

ministerstva dopravy. Jediný Harriman považuje se v tchto
kruzích schopným, aby mohl železnictví úpln zreorgani-

sovati.

Ve Spojených státech není ani jediné železniní

sít, jež by nezávisela na Harrimanov vlivu. Morgan
uznává dležitost této kongeniální osobnosti a radji

jde s Harrimanem než proti nmu. Harriman jest malé,

nepatrné postavy — jako protiva k obru Morganovi —

,

kterýž nedostatek dopluje hrubstvím, jímž se stal po-

vstným. Nejurputnjším protivníkem Harrimanovým jest

J. J. Hill, kdysi clerk v pisárn parolodi, nyní majitel

mnoha milion dollar. U Hilla vystupují zejmji rysy

spekulanta než odborné znalosti. Nejznamenitjším jeho

dílem jest stavba dráhy Oreat-Northernské. Mezi » pionéry

«

železnic nesmíme zapomenouti na Henry Villarda, vlast-

ního tvrce Northern-Pacifické dráhy. Zemel ped n-
kolika lety, proživ život dosti pestrý a bohatý rznými
náhlými zmnami osudu z nejvyššího blahobytu do nej-

vtší bídy a naopak. Hillgard, jenž své jméno amerikani-

soval na Villard, pocházel z vážené rodiny v rýnské

Falci. Po nezdaru ve studiích opustil domov a vysthoval
se do Ameriky, kdež prožil všechny fáse života vy-

sthovalce. Jeho » vzpomínky « poskytují zajímavého po-

hledu na vývoj nadané a karakterní osobnosti. Politik,

žurnalista, korespondent, uitel, úastník obanské války,

podnikatel stavby drah a banké: to jsou etapy, jimiž

prošel Villard. S George M. Pullmanem a Williamem
Eudicottem založil Oregon Railway a Navigation Com-
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pany. Pozdji ukonil Northern-Pacifickou dráhu, což,

jak známo, bylo událostí svtovou.
Pišli hosté z Anglie, Rakouska a Nmecka, aby

prohlédli novou dráhu severo-americké Unie. Mezi úast-

níky nalézal se také tehdejší editel Nmecké banky
Dr. Qeorg Siemens, což bylo píinou, že papíry této

dráhy objevily se na nmeckém penžním trhu. Než
vystoupení tchto papír v Nmecku nebylo šastným,

a Siemens brousil si asto svj zžíravý vtip na »žurnali-

stické « cest z Chicaga do Seattle. Villard stal še po-

zdji zástupcem Nmecké banky v New-Yorku. Zemel
roku 1900. asto se o nm pronášel úsudek, že jest

nesvdomitým hráem, ale nebylo to pravdou. Villard

byl pouze mužem, jemuž chyblo dostatek brutality, aby

dovedl si sám pipraviti chance. Negativní Yanke, jenž

zažil zklamání, ponvadž se dal ovládati pekážkami. By!

protivou Rockefellerova druhu. Snad by se byl spíše

uplatnil v Nmecku než v Americe.

Nmci vbec neznají absolutní bezohlednosti, s níž

se penáší Yankeové pes veškeré obtíže obchodní.

Nmec hájí tradici a asto úpln bezdn, aniž by o tom
vdl

;
pouze jeho jednání to dokazuje. Nadje v úspch,

jež Amerikánovi usnadují »osobní akci«, jsou pomrn
skrovnými v Nmecku. Není tam také pdy, jež by po-

skytovala daleko více, nežli se spotebuje, takže dovoz
do Nmecka jest vtším, než jeho vývoz. Le nutnost,

vybojovat! si teren, tvoí silné lidi. Intelligence a vle
dosahují nejvyššího naptí. Tak spojují se v »osobnosti«,

jež vyrostla z nmeckého prmyslu, technická zpsobilost

a pirozené nadání. Krupp, Thyssen, Stinnes, Kirdorf,

Rathenan jsou dle úsudku znalci par excellence. Bez
podobnosti k hrái, kteráž porušuje obraz amerických
velikán. Nmecký prmyslový velmož má pouze jednu

korunu, kdežto Amerian musí ovládati souasn n-
kolik íší.

V Nmecku pecházejí nitky s jednoho faktora

k druhému, aniž by z toho vznikl nerozešitelný zmatek.

Ob strany zstávají samostatnými
;

jen závislost zájm
se stídá. Brzy jest prmyslník silnjším kontrahentem,

brzy zase penžník. Svoboda, již si oba, každý pro sebe,

zachovali, má následkem vtší uzavenost, kterouž jeví

nmecká osobnost u porovnání s americkou. Amerika
nemá muže, jenž by mohl se porovnati s Alfredem

Kruppem. Tato nejsilnjší individualita nmeckého pr-
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myslu objevuje se nám jako osobnost, pi níž nehraje

skoro žádné úlohy náhoda. Výkony její založeny jsou

ist jen na práci a na vlohách. Nadání dává chance,

a kde jsou chance, jest i náhoda. Ale význam, jenž se

pikládá náhod v takových pípadech, ztrácí úpln své

ceny nutností, jež velí nadání zužitkovat! jednáním,

svdícím o uvdomlé vli. Alfred Krupp poal roku

1826. se 4 dlníky. Sám pravil kdysi: »Jest známo, že

mn byla r. 1826. kleslá slévárna bez jmní k vedení

svena. Poal jsem v ní pracovati s málo lidmi, kteí

vydlali více a žili lépe než já.«

Tak to šlo skoro dvacetpt let stále v starostech

a úmorné práci
; a pozdji, když jsem zamstnával vtší

poet lidí, bylo mé jmní pece ješt menší, než má
nyní (1877) mnohý dlník slévárny.«

Znenáhla pronikl Alfred Krupp se svou propagandou
lité oceli, jíž získal široké pole, dle vdeckých rozklad.

Kruppova dla ovládají nyní svt. V království essenském
trní ode dávna solidnost, v dsledcích její nikdy ne-

bylo podnikáno obchod odvážných
;

všechny disposice

spoívaly vždy na pesné kalkulaci. Starý Krupp byl

technikem, organisátorem a obchodníkem v jedné osob.
Patriarcha s mocí královskou. Jeho syn Bedich Alfred,

skonavší r. 1902, ml získané jmní zachovati a roz-

hojniti. Jako osobnost byl menší svého otce
; než pece

povznesly jej úspchy nad prmrnost. Jemu chybla již

jakási lidovost, jíž vyznamenával se otec jeho; bylf již

epigonem a neml více pímého styku s dlníkem. Sebe-

vdomí nejvtšího poplatníka v íši uinilo z nho
lovka, jenž pohrdal množstvím. Zakonil svj život

dobrovoln, vehnán v náru smrti výitkami svdomí.
Závody v Essenu, Magdeburgu a Kielu zmnily se

v akciovou spolenost, jejíž jedinou vlastnicí jest paní

Berta Kruppová z Bohlenu a Halbachu. Podnik pracuje

s kapitálem 235 milion a zamstnává 65.000 dlník.
V uznávání práce rovná se Alfredu Kruppovi August

Thyssen. Ocelový král z Muhlheimu jest nejintensiv-

njším pracovníkem v celém nmeckém prmyslu a nej-

astji jmenovanou osobností. Jeho povst (o popularit

nemožno mluviti u nho, jako lovka naprosto ne-

sociáln smýšlejícího) uinilo z nho vládce íše mon-
tanní. Thyssen stal se programem, o nmž není ješt jisto,

je-li již vyerpán, a již Thyssen dosáhl skoro 70. roku

vku svého. Thyssen položil základy myšlenky na trust
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v nmeckém prmyslu montanním, aniž by jej však byly

potšily výsledky jeho práce. Jeho autokratický založené

povaze nebyly nikdy sympatickými akcie a s nimi sou-

visící odvislost od velikého svta finanního. Takto

mžeme si vysvtliti, že v brzku odvrátil se ode všech

podnik, jež vyvolal, jako osobnost, ovšem s rzným
výsledkem, v život. Tak opustil uhelný syndikát rýnsko-

westfálský, Phónix a nejnovji také spolenost uhelných

dol v Gelsenkirchenu a vnoval se úpln závodm
»Nmecký císa «, vlastní íši firmy Thyssen. Tyto závody

jsou již samy v sob trustem a byly pvodcem Thysse-

novy velikosti. Pevládá pak mínní, že tento velikán,

nevražící na akciové spolenosti, ukáže se svtu s cimbuí
sídla prvého a jediného nmeckého montanního trustu

ve své vznešenosti naposledy svým souasníkm. August
Thyssen jest rozeným samovládcem. Již jako zaáteník
(jako majitel malé válcovny, s 8000 tolary jmní v Muhl-
heimu) dovedl upotebiti svých paží k odstrení rodiny

a nasaditi si na hlavu korunu. Zná pouze jedinou vli
a tou jest jeho vlastní. Bezohledný k píslušníkm své

rodiny a dlníkm, jest se svým sociáln politickým

zpátenictvím pedstavitelem amerického ducha. Yankee
vyhodí dlníka na dlažbu, nemá-li pro práce

;
podobn

jedná i Thyssen. V posledních letech vyhovl mnohému
pání » otrok továrních « ;

le ve svém nitru zstal ne-

pítelem každé » nadbytené citlivosti «. O této vlastnosti

Thyssenov pesvdili se jeho synové. Mladší ze syn,
August, miloval život takový, v jakém libují si asto
synové bohatých rodin

;
platil v podobných spolenostech

za uznávanou veliinu, ale ve svém otci budil odpor
a ošklivost. Proto usmyslil si starý Thyssen uiniti krátký

proces a uiniti syna nesamostatným prohlášením slabo-

myslným. Šeredné spory zahájeny byly se strany starého

Thyssena a na konec vynesly mu jen porážku. Od té

doby zeje mezi obma nepeklenutelná propast. Pod-

porou otcovou jest nejstarší syn Bedich; jiný syn,

Jindich, žije, jako maarský baron, kdesi na pust.
Thyssen vymnil své pvodní sídlo v Múhlheimu za

rytíský zámek v Landsbergu na Rýn a žije samotásky

;

jest však osudem velkých blouditi vždy osamle mezi

lidmi.

Ješt jeden muž, z Múhlheimu pocházející, vzrostl

v hospodáskou individualitu: Hugo Stinnes. Znan
mladší než Thyssen, tsn na rozhraní stáí, nastoupil,
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jako ratolest znamenité firmy Mathias Stinnes, samo-
statnou cestu životem. Nezamlouvala se mu pohodlná
kariéra ddice, proež vystoupil ped dvaceti lety ze

svazku rodinné firmy, aby hledal své vlastní stezky, jež

pivedly jej tam, kam pílil i Thyssen, totiž k zamerikani-

sování nmeckého montanismu.
Hugo Stinnes má veliký vliv v Konzernu, v nm.

Luxemburgu, a jeho cesty skížily se astokráte s týmiž

jeho pítele Thyssena. Ponvadž má Stinnes pednosti
mládí ku své výhod, tož možno tvrditi, že význam jeho

v prmyslu nmeckém ješt dosti dlouho potrvá. Že
mu psobnost ve staré loaské firm v Múhlheimu, jejíž

jest potomkem, byla nedostatenou, není jeho povsti
závadou. Nebo plavba po Rýnu pohybuje se v úzkých
pomrn bezích proudu; obzor mladého Stinnesa by!

mnohem širšího rozsahu než hranice posvátných tradic.

Rozsáhlé doly, jež patí rodin, jsou spíše jeho oborem,
akoliv v nich není neomezeným vládcem, ponvadž pi
dvou z nich jest spolumajitelem Krupp. Jest to ojedinlým
pípadem úastenství essenského domu na podobném
podniku. Tetím ve spolku majitel dol jest Emil

Kirdorf. Ovšem s tím rozdílem, že náleží pouze kate-

gorii úednické. Jako pedseda správy rýnsko-westfálského

uhelného syndikátu a jako generální editel Gelsen-

kirchenské spolenosti dlní, jako len etných dozorích
rad a estných úad, zstával Emil Kirdorf stále

správcem cizého jmní, aniž by byl sám dospl k bohat-

ství. Byl synem majitele tkalcovny na Rýn a dostalo se

mu na cestu životem pouze vdomí selfmademana a ne-

mohl se tedy honositi ani vydlanými ani zddnými
miliony. To však mu nevadilo, aby nezajistil si zvuného
jména. Nehled k jeho dkladným vdomostem pírodo-
vdeckým a znalosti složení pdy západního montanního
prmyslu, dopomohl mu k velikému významu jeho

karakter. Emil Kirdorf jest mužem pímým. Co myslí, mluví

;

a od toho, co považuje správným, nedá se odvrátiti

žádnými ohledy. Proto narazily asto na sebe protivy

(v afee s Hibernií, v otázce dlnické a v otázkách

sociáln politických), a Kirdorf vyliován byl jako re-

akcioná. Jak lehko propadl takovému odiu, když nedal

se, jsa sedmdesátníkem, pesvditi svými temperament-

ními odprci.
Celkem však jest tajný komerní rada Emil Kirdorf

typem dokonalého gentlemana. Silnji vystupuje tento
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rys a vývoj v osob sedmdesátiletého generálního

editele všeobecné elektrické spolenosti. Emil Rathenau,

jenž zaal svou kariéru jako nepatrný inženýr u Borsiga,

nalezl geniální intuicí cestu k trnu v íši elektro-

techniky. Tvrí duch, jenž rozpoznal význam každého
objevu v oboru vd technických a dovedl upotebiti

ke svým úelm vše potebné. Vedle Wernera z Siemensu
možno jmenovati Emila Rathenaua, nebo vítzný pochod,

který elektrotechnika nastupovala, poteboval vojevdce,
jenž nalezl se v osob Rathenanov.

Finanníkem, jímž dopomoženo povznésti význam
technikv nad rozhraní ist odborné výkonnosti, objevil

se Albert Ballin, majitel lodí. Obchodní lostvo nmecké
jest pozoruhodným initelem v národohospodáství n-
meckém; a generální editel Hambursko-Americké linie

patí k lidem, kteí na moi vykonali pro postavení

Nmecka významnou práci. Ballin vyšinul se rychle

z úzkých pomr na muže, jehož jméno nejastji vy-

slovováno bývá pi rozhovorech o nmecké plavb. Jako
editel hamburské kosmos-linie vzbudil pozornost lidí,

ženoucích se za svým prospchem, a tito lidé pevedli
jej k sob, ježto se obávali jeho soutže. Píze císaova
nepimla ho ani k tomu, aby se vzdal svého soukromého
postavení, ani k tomu, aby se vzdal své víry židovské. Pes
to ozývá se jméno jeho asto, jedná-li se o obsazení

nového ministerského místa v íši nebo v Prusku.

V ohledu spekulativního provádní svých záležitostí jest

Ballin Yanke. Zná zízení bursy a neštítí se píležitostn

udati tam tón. Pi jednání s Amerikou vyrovnal se vždy

veliinám newyorkským a chicagským.

Ddiné zpátenictví jeví se u jednotlivých píslušník
staré šlechty, kteí si získali jména v oboru hospodáském.
Všechny však pedí velice Quido Henckel, kníže

z Donnersmarcku, potomek Lazara Henckla, jenž byl

dvorním sluhou, obchodníkem a dvorním dodavatelem
jeho císaského Velienstva Ferdinanda II. Pedka rodiny

a nynjšího jejího representanta dlí více než 300 let

od sebe. Než jest otázkou, nesesílila-li tato dlouhá doba
spíše nadání obchodní než aby je byla seslabila. Mezi
šlechtou Horního Slezska jest Quido Henckel nejbo-

hatším. Kdyby pebýval na míst v Neudeku v New
Yorku, náležel by ke lvm páté avenue. Že pezírá svt
a jeho pedsudky, dokázal Henckel svým satkem
s Blanche Lachmannovou, pozdjší vicarutessou de Pa-
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via, jež odpoívá od roku 1884 v rodinné hrobce jeho

pedk. A že schopnosti jeho pedí daleko hranice

»diplomatického talentu«, osvdil svými styky s Bis-

markem. Svými vítznými zápasy proti uhelnému syndi-

kátu a syndikátu surového železa dokázal zase kníže na-

prostou neochotu sklonití se ped mocí prmyslových
velikán. Dovedl se svými železárnami v Kratzwieku

u Šttina a jako velkoakcioná dolnorýnských hutí pi-

vésti k pádu rýnsko-westfálský syndikát surového železa.

Slezský tento kníže prmyslový vnesl ds do tábora

rýnských kohort. I kdyby byl vyerpal své plány tím,

eho dosáhl, jisto jest, že zasáhl rozhodn ve vývoj

westfálského prmyslu montanního. A toto smlé pod-

niknutí uskutenil jako staec 781etý. Ovšem, staec jenom
zdáním. Ve skutenosti rek, jehož nemže život pe-
moci

v
Život hospodáský závisí na 3 initelích: obchodu,

prmyslu a penzích. Obchod jest prostedníkem a své-

rázné osobnosti nevystupují v nm tak asto, jako v obou
ostatních oborech. Velké obchody penžní obstarávají

nyní akciové banky. Jen nkolik význanjších soukro-

mých firem hraje ješt v haute finance jakousi úlohu,

aniž by však mohly tyto firmy závoditi ve píin ži-

vosti a rozptí s úvrními ústavy akciovými, jichž mezi-

národní oblast pracovní iní ovšem na inteílekt svých

vdc vysoké nároky. Jenom duch, schopný svtového
rozhledu, mže souasn ovládati vesmír moderního
bankovnictví. Jedním z takových duch byl Jií ze Sie-

mensu, jenž po 30 let stál v ele Nmecké banky. Bystrý

muž, jehož nikdy neopouštla duchapítomnost a jenž

vynikal pípadným vtipem. Siemens byl mistrem ironie

a z tohoto dvodu byl obrnn proti veškerému sama
sebe peceování. Když nkomu ekl: » editelé bank
mli by býti odpraveni v padesáti letech «, nebo » nej-

lepší obchody udlal jsem zadní ástí svého tla, po-

nvadž jsem na špatných vcech tak dlouho sedl, až se

staly dobrými « ;
i »tím rozeznáváme se od šplhoun,

že nepomýšlíme mimo obchod na obchody« — byl do-

sažen rychle správný kontakt mezi ním a jeho protjškem.
Siemens neliboval si v oslovení »geniálni lovk nebo
chlapík«

;
pes to však dobe rozeznával hranici mezi

sebou a prostedností. » Kdyby to bylo tak snadným
obchodovati, obchodovali by všichni. « Kdo z žijících jest

mu asi nejblíže?

Rudolf Vrba: Vláda penz. 5
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Domníváme se, že Karel Fíirstenberg, pán berlínské

obchodní spolenosti. Na rozdíl Siemensa, jenž byl

šlechticem a ml ddiné jmní, pochází Fíirstenberg

z nezámožné rodiny v Danzigu. Svou kariéru jako banké
zahájil u firmy S. Bleichróder a ve Spolenosti diskontní,

jako majitel obchodní spolenosti. Také Fíirstenberg vy-

niká vtipem, jako Siemens, ímž umožuje se mu roz-

luštiti nejspletitjší kombinace nkolika vhodnými slovy.

Proti náhodným výpadm není zajištn žádný z banké

;

než Frstenberg patí k finanníkm, kteí mají nejen

rozum, ale také štstí. Styky obchodní spolenosti s pr-
myslem jsou toho dkazem. Ostatn dokázal Frstenberg
svou samostatnost udržením typu jednotné banky (bez

filiálek). Nejvýznanjšími zástupci soukromého bankov-

nictví jsou Mendelsohnové. Pedí jmním Nmeckou
banku

;
jednotliví representanti této slavné rodiny, po-

ínajíc filosofem Moresem až k žijícím lenm její, jsou

zosobnním nejvyššího stupn duševní a spoleenské
kultury.

lánek ten dává nám jasný obraz o vzrstu kapita-

lismu na celém svt. Samozejmé jest, že oplývá chválou

žid.
*

Dodatek. Vysvtlivky cizích slov v od-
stavcích VI., VII. a VIII.

Produkce — tžba. Jedna unce anglická váží 29 gram.
Kolonie — osada. Bimetalism znaí soustavu, kde zlato

a stíbro mají stejnou platební hodnotu. Faktor — initel.

Tragikomický — truchliv smšný. Moment — okamžik.

Bankovní diskont — míra úrok bankou stanovená.

Organisovaný — soustedný. Bursián — len, návštvník,

hrá na burse. Konjunktura — okamžité pomry v ob-

chod, bu píznivé nebo nepíznivé. Situace — pomry
stávající. Monometalist — pívrženec soustavy, aby jedin
zlato bylo platidlem. Solidarita — souruenství. Ekvi-

valent — náhrada. Intensivní — vydatný, stupovaný.
Kontrast — protiva. Maklé —- spekulant na burse, do-

hazova. Sféra — oblast, okruh. Falsifikát — padlek.

Materiál — hmota. Praxe — obyej, výcvik. Nesympati-

cký — nelibý, protivný. Patriot — vlastenec. Junker —
pruský šlechtic, statká. Geniální — duchaplný. Proletá —
dlník. Ostelbier — statkái východního Pruska. Kon-
gres — sjezd, shromáždní. Karikatura — smšný, zne-
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tvoený obraz. Románský — románští národové, potomci

íman, jako jsou Italové, Francouzové atd. Intelekt —
rozum. Praktik — vycviený muž. Oekonomie — hospo-

dáství. Systém — soustava. Princip — zásada. Merkan-
tilista — pívrženec názoru, že svobodný obchod jest

základem blahobytu. Koryfej — slavný muž. Thema —
úkol. Individualita — rázovitá osobnost, povaha. Theorie —

-

uební soustava. — Empirium — císaství. Wealth of

Nations, dílo Adama Smitha o bohatství národ. Im-

perialism — soustava uení, že císaství je nejdokonalejší

stát. Representativní — pedstavující. Manchestrian — pí-
vrženec obchodu niím obmezeného. Vikar — duchovní,

jako náš kaplan. Etapa — okamžik. Spekulativní — d-
myslný. Matador — vítz. Goldshares — akcie zlatých

dol afrických. Union Jak — oban severoamerických

stát. Korupce — zkaženost. Businessman — hrá na

burse. Ironický — posmšný. Problém — záhada. Syste-

matik — uenec. Reforma — náprava. Renta — stálý,

jistý úrok. Reflexe — pemýšlení. Kosmopolitický — vše-

svtový, beznárodní. Zurnalism — asopisectví. Realiso-

vati— znamená opatit peníze na njaký podnik. Mecenáš—
podporovatel umní. Grandseigner — šlechtic. Huma-
nita — láska k bližnímu, dobroinnost. Dekadence —
úpadek. Transakce — obraty v obchod. Biografie —

-

životopis. Brutální — surový. Šelf mademan — muž, který

zaal s málem a stal se vlastní piinlivostí boháem.
Transakce — obchodní obrat. Diplomacie — státnické

umní. Typ — vzor. Psycholog — duševdec. Profese —
povolání. Miliardá — majitel 1000 milion. Psychiatr —
léka duševních chorob. Konstatovati — seznati. Degene-
race — úpadek. Genius — duševn nadaný muž. Re-

lativní — ástený. Ceremoniel — zpsob, mrav. Etiketa —
spoleenský mrav. Kroesus — bohá. Yanke — Severo-

amerian. Grand old man — veliký bohá. Business —
dobré obchody na burse. Šablona — vzor. Reagovati —
psobiti. Pools, deals, corners, trusts jsou jména pro sdru-

žení obchodních spekulant. Sentimentalita — znaí asi

prostotu povahy. Bilance — rozvaha. Kampa — válené
tažení. Krise finanní — nebezpený stav hospodáský.
Wallstreet v New-Yorku, vnitní bursovní ást msta.
Monopol — výhradní oprávnnost nco prodávati nebo
vyrábti. Bonvivant — labužník, svták. Trust — sdružení

podnikatel, spekulant na vykoisování obecenstva.

Riskantní podnik, který hrozí skoniti ztrátou, škodou.

5
*
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Kultivovaný — pstný. Charakteristika — povahopis.

Homo delinquente — zloinec. Sanovati — zachrániti

njaký špatn prospívající podnik. Insolvence — úpadek.

Debut — vystoupení herce na divadle. Kariéra — vy-

šinouti se ke vlivnému spoleenskému postavení. Styl —
sloh. Idealista — snílek. Kategorický imperativ — roz-

hodný píkaz. Šablonovitý Kroesus — všední bohá.
Brutalnost— hrubost, bezohlednost. Disposice obchodní —
zámry pedem vypoítané od obchodníka. Kalkulace —
odhad pedem, jak asi vypadne obchod, podnik. Organi-

sátor — muž, který dovede závod, podnik dát do po-

ádku a úeln jeho vnitek zaídit.

IX. Movitý majetek svta.

Movitý majetek je na rozdíl od majetku nemovitého
všecken kapitál v jakékoliv podob. Pole, zahrady,

domy, továrny, lesy a vbec vše, co se nehne s místa,

jest majetek nemovitý. Bankovka, zlafák, akcie, vše, co

mohu strit do kapsy, je majetek movitý. Jako se pro-

dává nemovitost smlouvou u notáe, tak se prodává mo-
vitý majetek na burse, v bankách a penžních závodech

vbec. Bursa na veškeré kapitály a hodnoty je ve Vídni.

Slovo to pochází prý od latinského slova bursa, což prý

znamená schzi. Kde se kupci scházejí, aby obchodovali,

to je bursa.

Papírový majetek, papírová hodnota jest listina, jejíž

vlastník má nárok na uritý obnos, který mu dlužník na

jmenovaném papíe oznaený vyplatiti má. To se vše

dje na víru, že dlužník slovo dodrží. Svt se smje
náboženství a víe, ale akcii se nesmje a pece vše pa-

pírové je celkem vzato švindl. Kolik akcií bylo již zni-

eno ! ? Kdo si dluží, ten ruí za papír
;
to je stát, zem,

obce, banky, továrny, výpjky soukromé, jako losy.

Cenné papíry jsou bu beze jména majitele, jako

státní dluhopisy a pod., anebo na jméno majitele. Beze-

jmenné hodnoty se prodávají prostou koupí, papíry na

jméno se musí pepisovati na zadní stran (to se jme-

nuje indossement). Papírové hodnoty jsou v první ad
státní renty (slovo to pochází z latiny : reditus, t. j. dchod,
píjem). Kdo má státní dluhopis, dostává z nho uritý

roní úrok i rentu. Na burse se jim íká také titry.

Dále jsou na burse papírové hodnoty na spekulaci,
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hlavn akcie, obligace, priority. Na píklad podnikatelé

stavby dráhy vydávají obligace, priority, a opatují si tím

na stavbu peníze. Zástavní listy hypoteních bank a pod.

(Viz o tom brožurku: »0 cenných papírech«, napsal

Ržika.)
Mnoho- li je na celém svt papírového majetku?

Movité hodnoty svta odhaduje Alfred Neymark ke konci

roku 1906 as na 732 miliard frank. íslice tato zní

ovšem velmi fantasticky, avšak i pi silnjším jejím ob-

mezení zstala by pece jenom velice imposantní svou

obrovitostí. Z uvedených 732 miliard pipadá na jednot-

livé zem v miliardách frank :

Anglie 125—130
Spojené Státy Severoamerické . . . 110— 115

Francie 95— 100

Nmecko 60— 75

Rusko . 20—25

Rakousko-Uhersko 20—22

Itálie 10—12
Japonsko 5

Odhady tyto nejsou ovšem úpln spolehlivé, jelikož

více mén odvislý jsou od hospodásko-politického sta-

noviska toho, kdo je podniká. Odhady Alfreda Neymarka
opírají se o výpoet hodnot, pipuštných k bursovnímu
obchodu a dosažený obnos píslušn dopluje. Tak na

p. dne 31. prosince 1906 k oficielnímu trhu na paížské
burse pipuštny hodnoty v nominelním obnosu 133*44

miliardy frank, jichž kursovní hodnota obnášela 132*45

miliard.

ocínské a jim též spíznné listy, u nás hlavn Ma-
sarykovské, pokrokáské a poslední dobou agrární,

stále ukazují na majetek knží. Pro tak iní, je vše-

obecn známo. Dlají tak náladu k tomu, aby na církvi

provedena byla veejná loupež za bílého dne, tak jak se

to dnes dje ve Francii. Tentýž tisk, který závidí knžím,
mlí jako zaezaný o majetku bursy, hlavn o majetku

finanních žid. V debat, která se rozpedla na íšské
rad u píležitosti projednávání pedlohy o zlepšení plat
duchovenstvu v Rakousku, kieli socíni s Schuhmeierem
v ele, že církev v Rakousku má na 900 milion korun

X. Kapitalism v Rakousku.
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jmní. Socíni dávali na jevo, že by rádi tchto 900 mil.

korun církevního jmní pozeli. A pro tedy ervení

obané nikdy veejn nežádají o to, aby veškeren papi*

rový majetek v Rakousku byl prohlášen za propadlý

státu? Koncem r. 1906 bylo na burse ve Vídni konskri-

bováno v kursovní cen papír

:

1. všeobecný státní dluh . 5375 mil. K
2. státní dluh Rakouska 2582 » »

3. státní dluh železniní 1456 » »

4. státní dluh Uher 4368 » »

5. dluhy zemí a obcí 1375 » »

6. zástavní listy a obligace 4887 » »

7. priority drah 3444 » »

8. losy 677 » »

9. akcie drah a dopravních spoleností . 1805 » »

10. akcie bank 1641 » »

11. akcie pojišoven 215 » »

12. akcie továren 1647 » »

Veškeré cenné papíry na burse vídeské konskri-

bované mly koncem r. 1906 kursovní hodnotu 29.473

milion korun. Tolik mají finanní baroni ve wertheim-

kách, a po tom socíni nelaní? Pro pak ne? lnu, tyto

papíry jsou alespo z 80 procent v železných kasách

žid! A tm naši socíni nezávidí.

Pro pak má sebrat stát církvi 900 milion korun
a pro ne židm 29.473 milion korun? Na tuto otázku

a nám dají socíni zejmou odpov. Když má býti za

bílého dne oloupena církev, pro se mají šetit nap-
chované pokladny žid? K tomu pipomínáme, že ka-

pitál má ráz mezinárodní, bée úroky a dividendy, de
bez nože a bez krve kde se jen naskytne k tomu pí-
ležitost. Stále hrznji hromadí se majetek finanních
žid na celém svt. Tak bylo na všech svtových bur-

sách r. 1906 vydáno za 28.000 milion korun naší mny
nových papírových hodnot. K tomu bylo ve všech spo-

itelnách toho roku nov uloženo 16.000 milion korun
úspor. Od r. 1901 do konce roku 1907 bylo na burse

v Berlín vydáno za 18.570 mil. marek nových papíro-

vých hodnot. Koncem r. 1907 bylo na burse v Berlín
konskribováno za 87.167 mil. marek papírových hodnot.

Pro pak na tento obrovský majetek, který se alespo
z 80 pro. nalézá v rukou žid, socíni nežehrají a pro
po nm nelaní? Dle odhadu londýnského »Ekonomistu«
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jest na celém svt papírových hodnot 7a 400.000 mil.

marek! Kapitál roste každoron jako nenasytná píšera.

Hlavním stediskem jeho jest bursa v Londýn. Zde jest

nejvtším pánem žid lord Rothschild. Všimnme si, jak

vzrostly cenné papíry na burse v Londýn. Bylo zde

nov vydáno do obhu papírových hodnot:

r. 1906 r. 1907
liber šterling

pjky Anglie 6,230.000

pjky osad 6,316.500

pjky cizích stát ..... 23,181.600

pjky obcí anglických . . . 2,570.700

pjky cizích obcí 1,863.600

pjky drah 15,554.000

15,420.000

20,976.800

6.698.700

1.750.700

23,851.400

Úhrnem bylo na burse v Londýn vydáno papíro-

vých hodnot

:

r. 1906 r. 1907
liber šterling

120,173.200
“

123,630.000

Roku 1906 bylo tedy na burse v Londýn vydáno
nových hodnot za 2950 mil. kor. To je pírstek kapitálu

za jedinký rok. Za r. 1907 nadlaly rzné státy v Lon-

dýn na burse 480 mil. kor. dluh. Na tyto ohromné
žn kapitálu socíni neukazují, mlí o nich všude. Když
tedy chtí ervení obané, že se musíme dlit, tak se

budeme dlit, nikoliv o nuzný groš vdovy církve, nýbrž

o plný mšec žida. To však socíni nechtí. Oni jdou na
chuasy, na knze, na emeslníky, chalupníky, tm závidí,

ale bohatým židm, tm socín peje, ped ním ohýbá
hbet. — Kss* die Hand, gnádiger Herr! — tak jsme
slyšeli socína zdravit továrníka žida.

Majetek movitý anebo kapitál, na rozdíl od majetku
nemovitého, má tu vlastnost, že roste a všecko kolem
sebe požírá. Nejhe prý to jde do toho prvního milionu,

pak, když ten první milion tady je, tak druhý milion již

snadno a záhy píroste, ovšem musí se to umt a ne

snad po píkladu našich »vzorn « vychovaných Vašk,
kteí dovedou to, co jim otec naspoil, za krátko na vše

strany prohýit. Papírový pohyblivý majetek jest sou-

stedn na burse, kde se dává do prodeje pomocí ban-

kovních a jiných penžních závod. Papírový majetek

sám o sob ceny nemá, nýbrž cenu tu dostává odjinud.

Vezmme státní dluhopis na 1000 korun. Stát vydá pro-
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volání, že potebuje 100 milion korun. Nato se sejdou

finanní židé a tuto pjku státu zaruí, to jest, tito židé

státu peníze dají, za to dostanou úpisy, které se pak na

burse obecenstvu prodávají. Koupím-li za 1000 korun
takový státní dluhopis, jsem vitelem státu, dal jsem

mu hotov 1000 korun na úvr. Za to beru úroky ron
4 pro., dle toho, jaký je na burse kurs> Kdo mn platí

ty úroky ? Stát. Odkud bere stát na to ? Z kapes poplat-

ník, z daní, které od lidu vybírá. Státní dluhopis ped-
stavuje tedy berní a poplatní sílu státních oban. Kdyby
stát neml tento zdroj, tak by nedostal nic od finanních
žid pjeno. Státní dluhopis ztratí proto cenu, jakmile

berní síla státu se vyerpá, na p., kdyby vypukla válka

aneb jiné pohromy, které by berní sílu státu na dlouho
podlomily. Nemže-li stát platit, jest prohlášen veejný
státní bankrot. V tom pípad ztratí mj státní dluhopis

1000 korun cenu a platí teba jen 100 korun. Tak se

vci mají s každým jiným papírem. Ješt nebezpenjší
jsou akcie prmyslových podnik. Vzpomeme si jen,

mnoho-li penz ztratili rolníci v cukrovarech!

Mnoho-li je papírového majetku v Rakousko-Uher-
sku? Koncem r. 1908 bylo na burse ve Vídni sepsáno

papírového majetku

:

v cen nominální 29.112 mil. korun
v cen kursovní 29.574 mil. korun.

Cena nominální papíru jest ona, za kterou papír

pvodn byl vydán. Cena kursovní je ona, za kterou se

koncem r. 1908 na vídeské burse prodával.

Veškeren papírový majetek v Rakousku-Uhersku ml
tedy pvodní cenu koncem r. 1908 29.112 milion korun,

ale kdo by ho byl chtl na burse všecken koupit, byl

by musil zaplatit o 462 milion korun více. Papírový
majetek na burse ve Vídni konskribovaný tídí se takto:

kursovní cena
koncem r. 1908
milion korun

1. všeobecný státní dluh 5080*3

2. státní dluh Rakouska 2643° 1

3. akcie drah kolkované jako státní dluh . . 335

4. státní obligace drah 1054*9

5. státní dluh Uher 4319*3

6. dluhy zemí a obcí 1535*6

7. zástavní listy a obligace 5188*7
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kursovní cena
koncem r. 1908
milion korun

8. priority drah 2908*4

9. akcie drah 1796*9

10. akcie bank 21 1 1*7

11. akcie pojišoven 205*8

12. akcie továren 1706*3

Menší položky jsme vynechali.

Máme zde v první rubrice všeobecný státní dluh,

dokud nebylo Rakousko rozdleno na dva díly. Pak
pijdou zvláštní dluhy obou íšských polovin. Zem a

obce mají nasekáno dluh 1535 milion korun. To jsou

zemské a komunální dluhopisy. Praha má na píklad pes
120 mil. korun dluh. Zástavní listy hypoteních bank
jsou dluhy velkostatká. Takových dluh je 5188
milion korun. Pak pijdou na adu dráhy. Kdo má
prioritu neb akcii nkteré dráhy, bere z ní dividendu,

roní úrok. Takovýchto priorit a akcií drah, pokud ne-

jsou ješt v rukou státu, je v Rakousku za 4704 mil.

korun. Akcie bankovních závod mly kursovní hodnotu
2111 milion korun. Na konec pijdou akcie prmyslo-
vých podnik. Tyto poslední rostou úžasn. Všecko se

nyní pedlává na akciové podniky. Židé vdí pro.
Vezmeme-li celý papírový majetek 29.574 mil. korun na

nejnižší prmr 4^2 pro. roní úrok, máme tu bemeno
ron 1330 mil. korun. Jsou však akciové podniky, které

platí 10 až 30 pro. dividendy. Mžeme proto smle
zvýšiti úrokové bemeno to na 1500 mil. korun. Tolik

musí pracovní a konsumující obecenstvo platit ron
úrok papírovému kapitálu. Papírový majetek rostl v Ra-

kousku následovn

:

veejné dluhy akcie

milion korun

r. 1897 20.951 4.540

r. 1905 23.860 4.888

r. 1908 23.753 5.820

Obrovskou vtšinu toho mají ve svých pokladnách
židé. O tom socíni mlí.

Koncem roku 1907 bylo za hranicemi umístno ra-

kouských hodnot 6808 mil. korun, uherských hodnot za

2935 mil. korun, bosenských hodnot za 66 mil. korun.

Vtšina hodnot Turecka, Bulharska, Srbska jest v rukou
burs v Paíži a v Londýn. Dle toho by v pípadu války
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na Balkán židovští bursiáni hledli zachrániti, co se

zachrániti dá.

Kapitál je mezinárodní. Komu platí poplatníci úroky,

nikdo se nedozví. Platíme ron alespo 450 mil. korun

úrok a dividend za hranice. Síla kapitalismu jeví se

hlavn v obchodech bank. R. 1907 pjila rakousko-

uherská banka na smnky 5737 mil. korun. Pro obchod-
níky do ciziny koupila cizostátních smnek za 5101 mil.

korun. Toho roku páily se veškeré obraty rakousko-

uherské banky na 103.968 mil. korun.

Obchodní zpráva rakousko-uherské banky za r. 1908
zní následovn : V r. 1 908 byla zízena v Pedlitavsku

celkem 4 podružná místa a to v Lubnu, Mariánských

Lázních, Samboru a Vejprtech. Celkem mla banka koncem
roku krom dvou hlavních ústav 46 filiálek a 79 po-

družných míst v Rakousku a 33 fil. a 102 podr. místa

v Uhrách. Celkové operace banky inily v roce 1908
11.174 mil. K, t. j. o 106 mil. K mén než v r. 1907.

Pokladní obrat zvýšil se o 6820*8 mil. K a inil celkem

110.789,477.308 K. Kovový poklad sestával roku 1908
z 1182,372.278 K zlata (proti r. 1907 +82,978.857 K)
a 293,413.662 K stíbra (+ 11,928.462 K). Nejvyšší íslice

dostoupil kovový poklad 15. záí obnosem 1538*9 mil.

korun, nejnižší 7. ledna 1443*1 mil. korun, prmrem
1505*4 mil. K. Obh bankovek koncem roku vykazoval

2112*9 mil. K, o 84*88 mil. korun více než 31. prosince

1907. Nejvyššího stavu dostoupil 31. íjna sumou 2121*4

mil. korun, nejnižšího 23. bezna 1705*9 mil. korun,

prmrem roním 1864*3 mil. korun. Eskont smnený
dosáhl nejvyššího stupn 31. íjna totiž 741*1 mil. kor.,

nejnižšího 23. bezna 403*6 mil. korun, prmrem roku
530*2 mil. kor. (proti 666*3 mil. K v r. 1907). Pokud
se týe filiálek banky v echách, vykazují za r. 1908
tato ísla:

eskont
úhrn zisk (-f) resp.

operací ztráta (—

)

korun
Praha 518,600.566 528,105.103 +920.519
Ústí n. Lab. . . 13,474.567 15,438.207 + 38.362

. Budjovice . 2,538.670 3,012.615 — 15.089

Cheb 9,673.650 11,171.177 + 9.224

Král. Hradec . . 10,919.139 11,417.766 + 41.966

Kolín 5,605.591 5,948.732 + 12.788

Pardubice . . . 6,334.267 6,412.641 — 6.434



- 75

eskont
úhrn

operací
zisk (4-) resp.

ztráta (—

)

korun
Plze 10,834.696 12,134.022 + 15.277

Liberec . . . . 13,279.446 14,771.369 — 6.471

Žatec 6,714.018 7,465.021 — 4.845

Teplice . . . . 13,538.067 14,155.512 + 9.517

Dín-Podmokly 5,657.651 6,565.445 + 500
Trutnov . . . . 5,804.268 6,661.238 + 1.479

Varnsdorf . . . 11,184.065 12,978.780 4.257

Ukazuje se tedy optn, že vtšina nmeckých filiálek

je passivní.

Roku 1906 bylo v Rakousku v innosti 55 bank
s akciovým kapitálem 1017 mil. korun. Spravovaly cizích

penz v obnosu 10.869 mil. korun. Veškeré banky v Ra-

kousku za r. 1906 mly hrubý zisk 356,874.000 korun.

Akciové banky v Praze mly r. 1907 následující

výtžky

:

Akciový kapitál Reservy
milion korun

1907 1906 1907 1906

eská Unionka . . . . . 32-00 32-00 8-44 8-24

eská eskomptní . . . . 12-00 12-00 13-67 13-63

Zemdlská úvrní . . 7-00 7-00 2-49 2-46

Živnostenská .... . . 25-00 25-00 7-90 6.97

eská prmyslová . . . . 10-00 8-00 0-53 0-38

Pražská úvrní . . . . . 6-00 6-00 3-24 3-18

92-00 90-00 36-27 34-86

Následující tabulka ukazuje nám hrubý a istý zisk

pražských bank v roce 1907 u porovnání k roku 1906:

Hrubý zisk istý zisk

milion korun
1907 1906 1907 1906

eská Unionka . . . . . 6-31 5-51 2-89 2-50

eská eskomptní . . . . 3-97 3-81 1-34 1-34

Zemdlská úvrní . .
0-97 1-00 0-49 0-36

Živnostenská .... . . 4-80 4-40 1-75 1-70

eská prmyslová . . . . 191 1 49 0-88 0-52

Pražská úvrní . . . . .
1-23 1-09 0-53 0-51

19-19 17-30 7-88 6-93

V tchto bankách sedí vesms sami Židé a jen málo-

který kesan na oko. Podáme hned píklad.
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Dne 26. února 1909 pinesl »as« tuto zprávu. Skoro se

zdá, že u nás v Rakousku veliké kariéry dlají jen pí-

slušníci vyvoleného národa. Zde vizte doklad. V Golov
Jeníkov, chudém msteku, narodilo se r. 1852 chudé
židovské dít, jménem Zikmund Kornfeld. A jako sou-

souvrec jeho Stiedry, rodák z Benešova, se stal proku-

ristou 3miliardového jmní vídeského Rothschilda, tak

i Kornfeld už ve 20 letech ukázal, co v nm je. Korn-
feld neuil se ani emeslu ani nestudoval, ale vnoval
se penžnictví a to tak úspšn, že už sotva dvacet let

stár se stal editelem » eské bankovní jednoty v Praze

«

a brzy potom editelem pražské filiálky Rakouského
úvrního ústavu. Ale geniální žid není v Praze spokojen,

chce dále do svta. Roku 1878 odešel Zikmund Korn-
feld do Pešti jako správce Všeobecného uherského úvr-
ního ústavu a po letech se stal generálním editelem

tohoto ústavu, presidentem pešfské plodinové a penžní
bursy, magnátem, a tchto dn bylo mu propjeno
ddiné baronství. Ejhle, kariéra chudého žida z Golova
Jeníkova! Známo jest, že baron Kornfeld jest jako fi-

nanník nejvlivnjší osobou v Uhrách : ovládá úvr celé

zem, má rozhodující vliv na bursách, má hlavní slovo

pi všech hospodáských akcích vládních, založil celou

adu hospodáských podnik, a jak jsme zaznamenali

svého asu, šel tak daleko, že i ministerskému ped-
sedovi Wekerlovi udlil dtku, kterou Wekerle na ko-

lenou pijal. Bez pehánní lze tudíž íci, že v » Marián-

ském království « první finanní osobou jest baron Zik-

mund Kornfeld. Dosud Kornfeld ml celé Uhry ve své

wertheimce, velkoobchod, pyšná šlechta maarská byla

v jeho vleku — nyní i cípatou korunou na své navští-

vence vyrovná se šlechticm. Chudý žid z Golova Je-

níkova jest na takovém vrcholu moci, že leckterý menší
panující kníže se mu nevyrovná. A pi tom jest tak chytrý,

že se skrývá a na venek nechává vystupovati hrdou, ple-

ticháskou maarskou gentry — vlastním zákulisním faiseu-

rem jest on sám. V Rakousku baron Rothschild, v Uhrách
baron Kornfeld — ejhle, dualismus zlaté internacionály!

a) Movitý majetek v Rakousku roku 1910.

Novoroní ísla denních list pinášejí pehledy
v hospodáském rozmachu uplynulého roku. Pehlížejí

se úty, co kdo získal. Živobytí jest kruté a tžko se

vydlává na ten vezdejší chléb. Veliká vtšina lidí uchvátí
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ze všeho jen tolik, aby se uživila. Ohromné je bohatství

tohoto svta, a ješt ohromnjší je bída. Movitý majetek

je dítkem nové doby, jako pára, elektina, stroje a všechny

ty vymoženosti, jaké naši pedkové neznali. Movitý ma-
jetek vzrostl souasn vývojem prmyslu, stroj, techniky

vbec. Jeden nemže bez druhého žiti. K založení veli-

kých prmyslových závod a výdlkáských podnik vbec
je zapotebí mnoho penz a naopak nashromáždné pe-

níze nemohou ležeti ladem, hledají zisk, úroky a proto

se vzmáhá podnikatelství, kapitál hledá útoišt, kam by
se na výdlek vrhnul. Movitý majetek jest soustedn
jak známo na burse. Zde se prodává, zde se kupuje. Dle

výkazu z bursovních záznam bylo na burse ve Vídni

koncem roku 1910 umístno pohyblivého majetku v ob-

nosu 33.777 milion kursovní hodnoty. — Kdo by byl

chtl koncem r. 1910 skoupiti na burse ve Vídni vydané

cenné papíry, byl by za všechny položil tuto jmenovanou
kupní cenu. Hotových penz ovšem tolik ani není. Po-

drobný seznam tchto papírových hodnot jest následující

milion K
1. všeobecný státní dluh 4954
2. státní a železniní dluhy Rakouska .... 6OI6V2
3. státní dluh Uher 4725
4. zemské a jiné autonomní dluhy 1398
5. dluhy cizích stát 603
6. obligace a zástavní listy 6402
7. obligace drah 2024
8. losy 862
9. akcie dopravních spoleností 1556

10. akcie bank 2578
11. akcie pojišoven 332
12. akcie prmyslových závod 2319

Zde máme veškeré papírové hodnoty v kursovní

cen koncem roku 1910 na burse ve Vídni soustedné.
Veškeren tento papírový majetek jest v rukou bu veej-
ných ústav neb soukromých osob i kapitalist. Majetek

movitý má tu výhodu pro sebe, že nikdo neví, v í
kapse neb pokladn tou dobou je a proto se vymyká
dozoru. Jsou ovšem papírové hodnoty, na kterých je na-

psán také jejich vlastník, ale tch je pomrn málo.

Proto také má název tento majetek — pohyblivý, že

mohu nosit miliony v náprsní tobolce. Majetek nemovitý
je peliv zanesen v knihách pozemkových a to na jméno
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vlastníka. Souasn vedou berní úady pesné berní archy,

v kerých je majetek nemovitý zdann. Kde jaká parcela,

kousek pdy, kde jaký domek, vše je ádn sepsáno a

zdanno. Jinak se vci mají s majetkem papírovým zde
vyjmenovaným. Tento majetek u berních úad zanesen

není.

Dosud nejsou na papírový majetek zízené soupisné
knihy jako na majetek movitý. Tento papírový majetek

žádá roní úroky. Kdo má státní dluhopis, bere od ber-

ních úad dvakráte do roka úrok. Kdo má obligace neb
akcie, bere jednou do roka úrok nebo dividendu. Státní

papíry nesou vlastníkovi alespo 41
/2%, zástavní listy,

obligace, akcie nesou více, 4 až i 10 procent. Papírový

majetek Rakouska ve jmenovaném obnosu 32.777 milion
korun žádá roní úrok alespo 1600 milion korun. —
Myslíme však, že toho bude více. Majitelé rakouských pa-

pír jsou také za hranicemi. Bydlí nkde v Paíži neb
Londýn a berou do roka z Rakouska znané úroky.

Rakousko platí za své papíry cizím vitelm za hranice

ron 400 a 500 mil. korun úrok. Kdybychom byli

nuceni stále za hranice platit a nic odprodat, nastal by
okamžik, že by Rakousko bylo nuceno ohlásit státní

bankrot, jelikož bhem let by všechny peníze od nás

šly za hranice jako roní úrok za naše dluhy. Jaký je

rozdíl mezi majetkem movitým a nemovitým ? Koupím-li

v mst njaký inžovní dm za obnos 100.000 korun,

musím bernímu úadu zaplatit da z pevodu nejmén
3 procenta, tedy v tomto pípad 3000 K. Koupíme-!

i

na burse za 12.000 K papírových hodnot, zaplatíme 5 K
kolek.

Na burse ve Vídni bylo prodáno cenných pa-

pír za

r. 1906 ...... 4610 mil. K
r. 1909 5582 » »

r. 1910 6631 » »

Zde máme ohromné pevody majetku, které jdou

do tisíc milion a z kterých pevod má berní po-

kladna jen nepatrný píjem. To je ohromná výhoda ma-

jetku movitého a také proti povinnostem ku státu ne-

spravedlivá. Kapitál se tím šikovn vymauje z povin-

nosti platit stejnou mrou na veejná bemena, jako platí

majetek nemovitý. Pravda jest ovšem, že majetek je stižen

daní z píjmu, pakli se zjistí u kapitalisty, mnoho-li má
roního píjmu ze státních dluhopis a jiných papír,
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jichž je vlastníkem. Ale dozor na to má stát velice ne-

patrný. Musí vzít za vdk, co mu který kapitalista pizná
a co nemže zatajit. R. 1899 bylo na burse ve Vídni

soustedno papírového majetku v obnosu 25.30672 mil.

korun. Rozmnožil se tento majetek bhem 1 1 let o 8470 mil.

korun. Jak dále poroste tento kapitál, nikdo neví. Na-

stane jednou okamžik, kdy lid bemeno kapitalismu více

nesnese.

b) eské banky r. 1910.

Koncem r. 1910 mly eské banky následující roz-

váhu

:

Vlastní cizí majetek,
majetek vklady atd.

K K
Živnostenská banka . . . 82,693.000 274,918.000
Prmyslová banka . . . . 33,539.000 93,656.000
Úst. banka eských spo-

itelen . . . 27,824.000 220,530.000
Pražská úvrní banka . . 33,691.000 61,948.000
Záložní ústav v Hradci

Králové .... . . 18,261.000 46,318.000

eská banka . . . . . 4,315.000 14,697.000
Moravská agrární a pr-

myslová banka . . 8,439.000 26,694.000

úhrnem . . 208,765.000 738,764.000

V jak rychlém tempu zvtšují eské ústavy své

vlastní prostedky, nejlépe vidti z tchto dat
:
poátkem

r. 1909 vykazovalo tchto sedm bank akciového kapitálu

úhrnem 76 mil. kor., poátkem r. 1910 105 mil. kor.,

kdežto r. 1911 vstupuje již s akciovým kapitálem 162 mil.

korun.

Vzrst vlastního akciového kapitálu byl tedy v roku
1910 nejenom relativn, nýbrž i absolutn vyšší než

u sedmi vídeských bank, jichž výsledky minule byly

uvedeny a které v r. 1910 zvýšily akciový kapitál úhrnem
o 50 mil. korun. Toto rychlé zvyšování akciového ka-

pitálu ukládá ovšem správám bank úkol zaasté dosti

obtížný, totiž udržet dividendu i pro zvtšený akciový

kapitál na dosavadní výši. Vzrst celkového obratu jed-

notlivých ústav však ukazuje, že toto zvyšování akcio-

vého kapitálu odpovídá skutené poteb a že tudíž bylo

by pílišným pesimismem považovati je za zjev nezdravý.

Celkový obrat v milionech korun inil

:
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r. 1910 proti r. 1909

Živnostenská banka 20.478 -f- 3.077

eská prmyslová banka 7.531 -j- 2.126

Sporobanka 7.051 -f- 728
Pražská úvrní banka 1.894 -)- 260
Záložní úvrní ústav v Hradci Krá-

lové . 2.026 -f 965
Moravská agrární a prmyslová banka 1 .5 1 0 -(- 666
eská banka 930 ~J- 58

Zvýšení vlastních prostedk umožnilo jednotlivým

bankám doplniti a rozšíiti vnitní svou organisaci. Tak
Živnostenská banka rozmnožila adu penžních ústav,
jež jsou s ní v nejtsnjším spojení a zastávají namnoze
funkce jejích filiálek, zízením Zemské prmyslové banky
v Pešti ve form akc. spolenosti s kapitálem 2,000.000 K
a rozšíila psobnost svou za hranice íše zízením Var-

šavské prmyslové banky s akc. kapitálem 3,000.000 rubl,
která pevzala zavedený bankovní závod knížete Lubo-

mirského a opírá se tedy hned od poátku o široký

kmen klientely. Z ostatních ústav, jež patí ke koncernu
Živnostenské banky, zvýšila Lublaská úvrní banka
akciový kapitál ze 3 na 5 mil. korun a zídila filiálky

v Sarav a Qorici, Jadranská banka v Terstu rozmnožila

akciový kapitál ze 3 na 4 mil. kor a Charvátská zemská
banka v Oseku z 21

/2 na 5 mil. kor. Ružomberská úvrná
banka otevela pak filiálku v Prešpurku. Živnostenská

banka sama v r. 1910 zídila pak expositury v šestém

okresu vídeském. Intensivnjší doplnní sít filiálek

projektuje pouze pro letošní rok, hodlajíc zíditi celou

adu filiálek v echách, zejména filiálky v Králové Hradci,

Liberci, Mlníku, Písku a Klatovech, na Morav pak ex-

positury v Místku-Frýdku a ve Znojm.

Akciová banka »Bohemia«, opírajíc se o Sporobanku,
zvýšila kapitál z 1 na 2 mil. kor. a založila »Bank of Europe«
v Novém Yorku. V uplynulém roce zahájila svou in-
nost filiálka Pražské úvrní banky v Blehrad, dále ex-

positury eské banky na Smíchov, filiálka téhož ústavu

v Hradci Králové a uinny pípravy k otevení filiálky

eské banky v Liberci. Moravská agrární a prmyslová
banka otevela filiálku v Nm. Brod, uinila pípravy
k zízení filiálky v Tebíi a organisaci centrály doplnila

zízením lihového oddlení, jakož zvláštního oddlení
pro import a export stev a stívek.
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Ze zakladatelských obchod eských bank v uply-

nulém roce zasluhuje zmínky pedevším zakladatelská

innost Živnostenské banky, která založila eskou ob-

chodní spolenost s akciovým kapitálem 5 mil. K, jež

pevzala dlní majetek J. E. hr. Sylva-Tarouccy, dl t-
žastva Florentiny a ústecký obchod s uhlím Živnostenské

banky. Dále konstitutovala po pedbžných pracích, trva-

jících léta, IV. pivovar v Plzni, pod firmou eský plze-
ský pivovar akc. spol. v Plzni s kapjtálem 3 mil. K,

provedla zvýšení akciového kapitálu eské spolenosti

pro prmysl cukerní ze 3 na 5 milion K a Prost-
jovské továrny na stroje a motory díve F. & J. Kovaík
z 1,800.000 na 2,500.000 K; a s úspchem vyložila k sub-

skripci akciový kapitál per K 3,500.000 spolenosti Vl-

tavský mlýn bratí Porák, akciová spolenost továren

papíru a lepenky v Luovicích, která pevezme továrny

na cellulosu a lepenku » Vltavský mlýn« a »Sv. Prokop

«

v Luovicích, jakož i K 2,000.000 akciové spolenosti,

jež pevezme speciální strojírnu firmy Novák a Jahn
v Praze. Formální konstituování tchto dvou spoleností

ovšem zstává vyhraženo letošnímu roku. Montanní
akciová spolenost, založená eskou prmyslovou bankou,

nabyla ložisk mineralií na Morav a zídila místní dráhy

Kuim-Veveí Bytyška. Akciová spolenost mlýn v Praze,

založená za patronance eské prmyslové banky, zahájila,

výrobu v moderním pšeniném mlýn v Holešovicích.

Za intervence eské prmyslové banky provedena pak

byla pemna Prvního amerikánského parostrojního mlýna
Jana Hrubeše nást. v Táboe ve spolenost s ruením
obmezeným.

Ústední banka eských spoitelen rozmnožila zakla-

datelskou innost eských obchodních bank tím, že

v uplynulém roce založila pojišovnu »Patria«, akciová

spolenost k pojištní proti úrazu, vloupání a povinnému
ruení. Pražská úvrní banka pak podala žádost za kon-
cesi k zízení cukrovaru v Srbsku, v údolí eky Moravy.
Moravská agrární a prmyslová banka súastnila se na

zízení Frýdlandské akciové továrny na železné zboží

ve Frýdland s kapitálem K 300.000, Moravských oceláren

a železáren, akciové spolenosti v Olomouci s kapitálem

K 500.000 a Akciového pivovaru a sladovny v Beclav
s kapitálem K 300.000. Konsorciáln úastnily se eské
banky na pevzetí rzných emisí ukládacích papír i za-

hraniních, a úast eských bank na tchto konsorciál-

6Rudolf Vrba: Vláda penz.
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nich obchodech a zisk z nich plynoucí nebyly tak znaný,
aby bylo teba je zvláš vypoítávati. Potšitelný pokrok

v tomto smru, totiž pímá úast eských bank na syn-

dikátu k umístní rakouských rent, byl pak již i denním
tiskem dostaten zdraznn.

Rozvoj normálního obchodu bankovního jest nejlépe

patrný z íselného pehledu. Pehled o prostedcích,

jimiž vládnou eské obchodní banky, nelze sestaviti tak

jednoduše, jako výkaz o bankách nmeckých, který jest

pouhou reprodukcí uveejnných bilancí jednotného typu.

eské banky nebilancují dle jednotného schématu jako

banky vídeské, takže jednotlivé položky bilanní u rz-
ných ústav se pesn nekryjí. Na nkterých bilancích

pak znáti zejm snahu zvýšiti co nejvíce bilanní íslo

a k tomu cíli vykazovati v rozvaze rzné položky pr-
bžné, jež naprosto neznamenají zvýšení provozovacího

kapitálu toho kterého ústavu. Tak jest nutno z bilance

Sporobanky a Moravské agrární banky vylouiti pr-
bžné položky » hodnoty v uschování a ve správ « per

K 150,842.870*38 resp. K 18,590.734*82, ponvadž ústavy

ostatní tyto položky, které nevykazují njaké provozovní

kapitály banky, v bilancích svých neuveejují. Z téhož

dvodu nutno bylo vylouiti z bilance Sporobanky pr-
bžné položky »út filiálek« per K 45,793.885, které

jsou pouze vývojem interního útování mezi centrálou

a filiálkami, a »hypotení pohledávky na vlastních domech«
v obnosu K 1,394.016*48. Naproti tomu nevyluuji

z vlastních prostedk tch kterých ústav fondy pensijní,

ponvadž tyto fondy jsou aktivem, jež dle statutárních

pedpis možno použiti k provozování obchod a jsou

tedy trvalým provozovním fondem banky; pi výpotu
percentuálního pomru mezi akciovým kapitálem a re-

servními fondy není však vzat na pensijní fondy zetel,

ponvadž pensijní fondy slouží k úhrad zvláštních zá-

vazk toho kterého ústavu a nejsou kapitálem, který by
akcionám byl k volné disposici a vnitní cenu zvtšoval.

»as« 22. bezna 1911.

Zemská banka r. 1910: vlastní emise 163.680*86 K,

a) fondu pro možné ztráty pi zápjkách hypoteních
30.369*89 K, b) zvláštního fondu reservního pro možné
ztráty na cenných papírech 59.207*35 K a pevádí je

úhrnnou sumou 6,341.062*75 K do nového roku 1911.

Zápjky komunální vykazují koncem roku zstatek

467,762.546 K, t. j. o 24,192.119 K více než ped rokem.
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Suma zápjek melioraních inila koncem roku

21,827.298 K a iní tu vzestup 1,606.202 K. Bhem roku

pipoítáno bylo 22 nových zápjek melioraních a sice

vesms spoleenstvm. Nové zápjky železniní nebyly

bhem roku 1910 vyplaceny a suma jich poklesla ná-

sledkem splátek o 442.831 K na 128.389.802 K. Rovnž
suma hypoteních zápjek poklesla o 261.185 K na

7,718.521 K.

V eskontu smneném docílen zvýšený obrat

vzhledem ku znané spoteb penz a píznivým sazbám.

Eskontováno bylo smnek za 293,247.745 K oproti

276,258.587 K v r. 1909. Zásoba cenných papír po-

klesla o 1,400.188 K na 38,975.308 K. Úetní ztráta na

kursech — zvlášt u rent — inila 325.515 K, a ode-

psána byla pímo z reservy pro ztráty na cenných papírech.

Penžní vklady poklesly o 320.771 K na 75,460.692 K,

což snadno vysvtluje se zdrženlivou úrokovou politikou

zemské banky. Vklady z obchod zápjkových zmenšily

se celkem o 1,987.331 K na 31,711.842 K.

Jak již eeno, uvedeno bylo nov do obhu úpis
za 24,579.800 K, z nichž 24,233.000 K komunálních
a 346.800 K melioraních. Úhrn úpis vinkulovaných

vykazuje i v r. 1910 vzestup a dosáhl koncem roku sumy
32,022.700 K. Také obchod depositní jest v trvalém

vzestupu. Suma hodnot svených Zemské bance k uscho-

vání a správ iní k 31. prosinci 1910 291,150.994 K
a jest o 8,422.292 K vyšší než ped rokem. Dnem 1. ledna

1910 nov zavedené odvtví soudních deposit rozvinulo

se utšen již v prvém roce, nebo do konce roku pe-
vzala banka tchto deposit za 11,765.397 K. Bezpeí
a pohodlí, které zaízením deposit u Zemské banky jest

obecenstvu i korporacím poskytováno, pivádí samo stále

nové zákazníky. Osvobození hodnot vlastního vydání od
poplatku depositního rozšíeno bylo i na soudní de-

posita.

Výtžek roku 1910 iní po zapravení 590.969*89 K
4procentního úroku ze základních úpis, a když výnos
obecného fondu reservního i fondu pensijního tmto
fondm pímo byl zapoítán 415.955*40 K, z nichž pi-

dluje se fondu pensijnímu 41.595*54 K, fondu reserv-

nímu pro ztrátu kursovní pi papírech vlastní emisse

83.191*08 K a zbytek 291.168*78 K obecnému fondu

reservnímu. Zemská banka vykazuje tudíž reserv : obec-

ného fondu reservního 5,536.042*26 K, fondu pensijního

6*
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551.762*39 K, fondu reservního pro ztrátu kursovní pi
papírech. Cizího majetku správováno za 1053 milion
korun.

O vzrstu papírových hodnot r. 1910 v Rakousku
pinesly »Nár. Listy« následující zprávy: Bylo v r. 1910
dle výkaz obchodního musea založeno 187 nových
vtších privátních závod prmyslových proti 182 v r. 1909
a 35 již trvajících závod rozšíeno proti 26 v roce ped
tím. Podstatné povznesení podnikavosti v tomto smru
pozorovati pedevším v prmyslu textilním, který vy-

kazuje 95 úpln nových podnik proti 62 pedloni a 22
rozšíení závod proti 14. Zdali v tomto pírostu lze

spatovati poátek lepšící se situace v textilním prmyslu,
i zda jedná se vtšinou o provedení projekt (ná-

sledkem pozdjšího dodání stroj, dohotovením staveb

a pod.) v dívjších dobách výborné konjunktury textilní

usnesených a zaatých, nedá se zatím íci. Z ostatních

obor prmyslových vykazuje vtší poet nových pod-

nik zejména elektrotechnika (24 nových závod), che-

mický prmysl (10 proti 13), konfekce (10 proti 11),

keramika a staviva (15 proti 13), strojnictví a kovodlný
prmysl (15 proti 14) atd. V celku bylo ovšem v tomto
smru založeno loni mén nových závod než pedloni,

z ehož vidti, že prmyslová konjunktura ješt ani

zdaleka není tak píznivou, jako finanní.

Pokud jde o nové emisse, iní kapitálová suma
cenných papír, na vídeskou bursu v r. 1910 nov
uvedených, pes 1453 mil. K proti 822 milí. K v r. 1909
a 803 mil. K v r. 1908. Bylo tedy loni o 600 mil. K
více hodnot uvedeno v obecenstvo, než v letech ped-
chozích.

Tato suma je zcela mimoádná, tebas fakticky

byla o nco menší, než tuto uvedeno — tak zejména
zástavní listy uvádny jsou v obh teprve postupn,
kdežto zde poítána maximální cifra jejich, dále nová
emisse uherských pokladních poukázek z pevážné vtšiny
sloužila ke konversi starých, jisté papíry pak ze znané
ásti umístny v cizin atd. Vždy však zstává nejmén
1 miliarda kótovaných papír, jež hlavn jsou poukázány
na domácí trh. K tomu pistupuje ješt znaná suma
menších pjek, jež byly rakouskými bankami pevzaty
a umístny, aniž by byly znamenány na vídeské burse.

Podíl uherský na nov znamenaných papírech bursy

vídeské byl i v r. 1910 opt neobyejn vysoký: inil



— 85

okrouhle 735 mil. K ili tém 50% všech nov kóto-

vaných hodnot.

Statistika obchodního musea zmiuje se pak i o úasti

rakouské na nových podnicích a emissích v Uhrách

a cizin. Také v Uhrách byl v minulém roce ruch za-

kladatelský a emissní neobyejn živý. Dle pedbžných
výkaz bylo nov založeno 435 spoleností a spoleen-

stev s kapitálem 171 mil. K proti 265 spole. se 128*65

mil. K v r. 1909. Svj kapitál zvýšilo dále 395 již existu-

jících spoleností o 238*8 mil. K proti 244 o 123 mil. K
v roce ped tím. íslice tyto jsou u srovnání s rakous-

kými velmi vysoké, v nkterých oborech dokonce vyšší

než v Rakousku. Celková cifra rakouských a uherských

založení dohromady v r. 1910 dosahuje jist — ne-

pevyšuje-li dokonce — obdobnou íslici íšskonmecké
statistiky, což dosud nebylo ješt nikdy konstatováno.

Také v Uhrách pipadá hlavní ást nových podnik
a zvýšení kapitálových na finanní ústavy, zejména i ven-

kovské. Tak z nových podnik pipadá 162 (-j- 74)

okrouhle se 40 mil. K (4
_ 13 mil. K) na finanní ústavy —

na venkov z toho založeno bylo nových ústav 149
proti 77 roku pedchozího — a ze zvýšení kapitál pi-
padá dokonce 311 pípad se 187*8 mil. K na finanní
ústavy. Ovšem v této uherské statistice jest zahrnuta

i forma spoleenstevní, která v hoejší rakouské chybí.

Je pochopitelno, že toto rozmáhání se malých penžních
ústav jako hub po dešti smrodatné kruhy v Uhrách
napluje vážnými starostmi. — Na nových podnicích

uherských, resp. zvyšování kapitálu trvajících je znanou
mrou, kterou však blíže nelze urití, interesován též

kapitál rakouský a v neposlední ad i eský, jak známo
z celé ady podnik, financovaných bankami eskými.

Z úastí domácího kapitálu v cizin vypoítává pak
»H.-Mus.« ješt zvlášt: Založení blehradské filiálky

a srbského cukrovaru Pražskou úvrní bankou, založení

varšavské banky Živnostenskou bankou, pemnu ble-
hradské firmy Andrejevi & Co. v akciovou spolenost,
úast Lánderbanky na Union Minire de Russie, Anglo-
banky na Compagnie Frangaise des Mineš or, sanaci

Unione Concimi za úasti rakouského kapitálu a j. Také
tyto transakce vážou rakouský kapitál, by ovšem jen

v rozsahu, který nesmí býti peceován.
Ke konci pokouší se statistika Obchodního musea

vyísliti celkové nároky kapitálové v r. 1910. Vzhledem
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k tomu, že se nevyísluje podrobnji investice sou-

kromých podnik prmyslových a podíl rakouský v Uhrách
a cizin, lze v plné výši ponechati íslici nových kóto-

vání na vídeské burse, z níž by jinak bylo nutno initi

z dvod výše naznaených podstatné srážky, a odváží

se toliko 100 mil. K na kapitálová zvýšení akciových

spoleností, pokud jsou kótovány též na burse. Pi zvý-

šení kapitálu rak. akc. spoleností, jež svrchu vykázáno
243 mil. K, poítá »H.-M.« prmrné ažio emissní

20 pro., íslice jist proti skutenosti nízká — celkem
tedy absorbovala tato zvýšení okrouhle 300 mil. K. Pi
nových akc. spolenostech poítá se hotové vplacení jen

50 procent — rovnž prmr velmi nízký — a pi
spolenostech s r. o. zvláš vykázané hotové vplaty.

Dospíváme tedy k tmto zaokrouhleným cifrám :

Nové hodnoty na vídeské burse (po pí-
slušných srážkách) 1350 mil. K

zvýšení kapitálu akciových spoleností . . 300 » »

vplaty na nov založené akc. spolenosti . 70 » »

vplaty na nové spolenosti s r. o 34 » »

zvýšení kapitálu u spoleností s r. o. . . . 12 » »

úhrnem okrouhle . . 1766 mil. K

Obchodní museum dospívá tedy k závru, že i pi
velmi opatrném výpotu celkové nároky, které v r. 1910
na kapitálový trh rakouský byly kladeny, lze páiti dobe
na 1800 mil. K. Tato poteba je jist velmi vysoká, ale

souasn svdí o velké domácí síle kapitálové. A je

zajímavo, že také v prvých msících letošního roku za-

kladatelská a finanní innost byla neobyejn živá, snad

ješt živjší, než v soudobí loském a všecko zdá se

nasvdovati tomu, že r. 1911 pekoná ješt rekord roku

minulého.

Banky a bursy ve službách veejných
emissí. O tomto thematu proslovil ve schzi Spole-
nosti rakouských národohospodá ve Vídni zajímavou

pednášku sekní chef m. s. dr. Póschl. V historickém

nártu vývoje veejných emissí u nás poukázal pednášející

nejprve na obtíže, s nimiž se ješt v druhé polovici

minulého století potkávala realisace i menších rakouských

státních pjek, a postavil proti tomu velké emisse, jež

sesílený úvr Rakouska i Uher v posledních desetiletích

pomrn snadno provedl. V celkové hospodáské psob-
nosti, ovšem nikoli ve výši emissí, je rozvoj akcionáství
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ješt znanjší. Teprve z obou tchto obor emissních

dá se oceniti obrovský pevrat, který pivodil moderní
rozvoj emissní v národním hospodáství. V okrouhlých

íslech obnášel koncem r. 1907 v Rakousku stav emito-

vaného státního dluhu 9 8 miliard K, akcií 3*9 miliard K.

V Nmecku bylo koncem r. 1908 emitováno 21*5 miliard K
státních dluh a 17*4 miliard K akcií. Potom zabýval se

pednášející podrobnji emissemi veejnými, t. j. emissemi

státu a veejnoprávních korporací, vybavených právem
pirážkovým. Úkoly, jež pi tom inné banky a bursy

mají splniti, dají se v podstat shrnouti v to, aby po
ruce jsoucí volné kapitály pivedly k co možná trvalému

uložení (poslední ruka
!) a to s nejvtší rychlostí a bez-

prostedností. Technické pomcky emissního organismu
jsou rzné, dle toho, fungují-li v tomto organismu banky
i bursy — bursovní prodej emissních papír i bursovní

obchod.

V nynjším vývojovém stadiu pipadá hlavní

úkol pi provádní veejných emissí bankám. eník
vyslovil se pak velmi uznale o nynjší organisaci pi
státních emissích od r. 1910 zavedené, pi emž v ele
bankovního organismu je poštovní spoitelna. Ovšem
vždy je též potebí souinnosti bursy, nebo jí písluší

stanovení kursu. Nedá se popíti, že dnešní funkce bursy

po té stránce nevyhovuje zplna. Pednášející pojednal

pak o reformních projektech na další vybudování techniky

emissní. Dotkl se zejména otázky popularisování renty

vydáváním malých kus po 50 K a otázky obligatorního

ukládání pebytk spoitelen a pojišoven ve státních

rentách. V posledním smru vyslovil se pro ešení kom-
promisem.

c) Rozmach bankovních závod ve Vídni.

Jaké ohromné obchody se ve vídeských bankách
sousteují, o tom podává doklad výroní zpráva víde-
ského Bankvereinu. Zpráva ta byla uveejnna v »Neue
Freie Presse« 5. dubna 1911 a podáváme ji v plném
znní. Stojí vru za petení.

Za pedsednictví presidenta rytíe ze Schenk ko°

nala se dne 4. dubna 1911 41. iádná valná hromada
Bankovní jednoty. Zempanským komisaem byl minist.

rada Karel Marek. Dle seznam depot pedloženy byly

pro valnou hromadu 1 33.933 akcie
; do schze dostavilo

se 86 akcioná s 117.639 akciemi a 3703 hlasy.
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Jednatelská zpráva.

Jednatelská zpráva, pedítaná editelem Bernhardem
Popperem uvádí následující: Dovolujeme si podati zprávu

o tyicátém druhém výroí innosti svého ústavu. Rok
1910 zklamal ve mnohých hospodáských odvtvích,

pes to dosahují íslice venkovského obchodu nkterých
stát rekordu. Všeobecný vývoj rzných produktivních

odvtví nebyl stejnomrným
;
jen drahota byla jednotnou

pítží celého národohospodáství a zabraovala jeho

rozvoji. Zatím co Anglie znamenala nejživjší chod ob-

chodu, Nmecko pak poskytovalo obrazu pokraujícího

vývoje, nebylo v našem mocnáství znan pozorovatel-

ným zlepšení pomr prmyslu a obchodu, akoli sklize

byla dobrá. Pi tom však bylo znáti živou innost sta-

vební ve velikých mstech a silný obchod na tržišti

cenných papír pi souasném znatelném zvýšení kurs
nejvtšího potu akcií. V pedložené vám bilanci shle-

dáte, že byly nejpíznivjšími konjunktury pro obchod
effekty a lepší cenu pjených penz, kteréž však byly

paralysovány pebytkem výdaj na služném a nákladech.

Založili jsme v tomto roce 14 nových odboek, jichž

výprava a personál vyžádaly si více nežli polovici vy-

kázaného zvtšení výdaj, kdežto znaná ást zbytku pi-
padá na materielní zlepšení existence našich zízenc.
Celkový náš revirement inil 53.124,916.000 K proti

45.707.623.000 K v pedešlém roku. K tomuto rozvoji

našich obchod pisply znan naše odboky.
Nejhlavnjší ísla našich obchod v uplynulém roce

jsou: Smnky 1.730,069.738 K, devisy 758,720.598 K,

kupony a valuty 757,182.665 K, všeobecný pokladniní
revirement 18.797,745.182 K, stav kontokorentu na jedné

stran hlavní hnihy 12.206,685.784 K, provise z ban-

kovních obchod 5,321.466 K, celkový revirement

53.124.916.000 K. Poet út vedených u nás vystoupil

z 61.552 K na 70.837 K, mezi nimiž nalézají se vklady

32.333 K (v uplynulém roce 26.961 K). V uplynulém
roce byly zízeny filiálky v Boženu, Budjovicích, In-

špruku, Meranu, Pardubicích, expositury v Rakouské
Novosedlici, Pemyšlu, Tarnov, Cvikov, depositní po-

kladny ve Floridsdorfu, na Seilerstátte a v Porzellan-

gasse, dále po jedné v Budapešti a Caihrad, takže jsme

mli koncem minulého roku 52 odboky. Výnos všech

byl uspokojivým, a nkteré nemohly pirozen docíliti
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v prvém roce svého trvání pimeného výsledku
;

ne-

pochybujeme však, že také tyto docílí bhem doby pi-

mené prosperity.

Peníze, které byly u nás uloženy na vkladní knížky

a poukázky pokladniní, dostoupily koncem uplynulého

roku výše 92,414.948 K naproti 69,601.606 K v roce

pedešlém. Zatím, co docílili jsme odprodejem stavebních

míst ze svých vídeských pozemk, zvýšil se náš úet
immobilní na druhé stran stavebními náklady za realitu

na Skotském námstí a za dm naší filiálky v Cai-
hrad, dále získáním domu pro filiálku v Blci, jakož

i zízením skladišt v Nové Sielici. Novostavba na

Skotském námstí pišla pod stechu v pravý as, a m-
žeme pedpokládati urit, že bude se úadovati v no-

vých místnostech na podzim roku 1912. Z nových ob-

chod uvádíme:

Konsorcium pro rakouské státní obchody pejalo

od vlády 360,000.000 K 4procentní korunové renty, jež

byla jím realisována v uplynulém roce pes obtížné po-

mry na trhu. S uspokojením mžeme konstatovati, že

se osvdil pi této píležitosti rozvtvený aparát našeho

ústavu. V pedložené bilanci jest uveden zisk, jehož jsme

svým súastnním na této transakci docílili. Pistoupili

jsme k vedenému Uherskou Všeob. úvrní bankou kon-

sorciu pro uherské státní obchody, kteréž pejalo od
vlády uherské v záí uplynulého roku 250,000.000 K
41

/2°/ o uherských státních úpis, jakož i 125,000.000 K
4°/0 uherské zlaté renty a 125,000.000 K stejné renty.

Uherské státní dlužní úpisy bylo možno prodávati již

v íjnu, kdežto 200,000.000 K zlaté renty bylo umístno
poátkem letoška subskripcí, jež setkala se s dobrým
výsledkem. Také zbytek 50,000.000 K této renty jest

již realisován, takže celá transakce jeví se ukonenou.
Vrátíme se k zisku, jehož jsme dosáhli úastenstvím na

tomto obchodu ve zpráv pro rok 1911.

Pomocí svých pátel v Nmecku súastnili jsme se

hojn na emissi 340,000.000 M 4procentní nmecké
íšské pjky a 140,000.000 M 4procentní pruské státní

pjky a pipsali jsme zisk, vyplynuvší z vyútování na

úet zisku a ztráty. Transakce pi 4procentní japonské

pjce z r. 1910 a 4procentní turecké pjce z r. 1910,

kterýchž súastnili jsme se prostednictvím spátelených

ústav, došly svého zakonení v uplynulém roce a skromný
zisk nám pipadající zaútován jest v pedložené bilanci.
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Za vedení Nmecké banky v Berlín ustavilo se kon-

sorcium ku pevzetí 102,000.000 M bon tureckého po-

kladu, na emž i náš ústav súastnil se pimen.
Smnky pokladu byly splaceny a k refundování jich

byla zahájena subskripce za spoluúasti rakouských

a uherských ústav bankovních nominale 153,120.000 K
= 130,560.000 M == 7,040.000 tureckým librám 4pro-

centní císaské otomanské pjky z roku 1911 s dobrým
výsledkem.

Vyhrazujeme si podati vám v píležité dob o této

transakci zprávu. Internacionální syndikát, v nmž za-

ujímá také Rakousko-Uhersko pimené postavení, pe-
vzal a k zadání pivedl v uplynulém roce 101,124.000 fr.

5procentní marokánské pjky. Na quot, urené pro

Rakousko 3,000.000 frank, súastnil se také náš ústav.

Zisk z této transakce jest vypoten v pedložené bilanci.

Na spolenosti tabákového monopolu v Maroku založené

r. 1910 s kapitálem 8,000.000 frank, súastnili jsme se

skrovným potem akcií. Ve spolku s jinými bankovními
ústavy zdejšími pejali jsme 16,000.000 K 4procentních

obligací zemské pjky v Bukovin, kteréž jsme ásten
realisovali. Zamstnáváme se zadáním zbytku a oznámíme
pozdji výsledek tohoto spoleného obchodu. Súastnili

jsme se prostednictvím své lvovské filiálky spolen
s jinými ústavy na pevzetí 4,000.000 K 4procentních

železniních obligací haliské zemské banky. Konsorcium
mohlo se rozejiti ješt v uplynulém roce. Náš podíl na

zisku útován jest na útu zisku a ztráty.

Od nás v život uvedená Banque Balkanique zvý-

šila v uplynulém roku akciový svj kapitál 74,000.000 leis

na 6,000.000 leis, pi emž jsme se zúastnili pimen
pevzetím nových akcií. Tato banka mže považovati

uplynlý rok dobrým a bude vypláceti ze zvýšeného ka-

pitálu, jako roku pedešlého 8%. Prospšná innost této

banky pro zemi jest dokumentována také koncem roku

tím, že za jejího vedení založen byl Crédit Foncier de

Bulgarie, pi emž súastnili jsme se skromným penízem.

Pi Bance pro Orientální dráhy súastnni jsme od její

založení význan a spolupsobili jsme se zahraniními

páteli svými pi posledním rozmnožení jejího kapitálu.

Akcie tohoto podniku doznaly zaznamenání na curyšské

burse a mají tam pravidelné tržišt, k jehož etablování

pispli jsme jako ostatní konsortes zakoupením malého

množství akcií.
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Banka dostává svému úelu nejuspokojivjším zp-
sobem, takže mohla za obchodní rok 1909/10 vypláceti

6% dividendu. Ruská banka pro zahranin obchody,

jejíhož založení súastnili jsme se již roku 1871., zvý-

šila svj kapitál z 30,000.000 na 40,000.000 rubl. Ga-
rantovali jsme spolen s Nmeckou bankou v Berlín
emissi a uvádíme užitek z této transakce v pedložené
bilanci. Získali jsme ve spolku s Banque de Paris et des

Pays-Bas v Bruselu ást akcií V Ausiliare Locazione di

Vagoni. Imprese Ferroviarie e Tramviarie, kteráž byla

založena rakouským ústavem pro dopravu železniní a

akciovou spoleností uherskou pro dopravu železniní

r. 1899. a jež nachází se v nejlepším rozvoji a uvedli

jsme akcie tyto ásten v Bruselu na trh. I realisováním

zbývajících jsme práv zamstnáni. V pedešlé zpráv
oznámili jsme rozmnožení kapitálu Leykamsko-Josefsthal-

ské akciové spolenosti papíru a prmyslu knihtiska-

ského, kteréž bylo v ervnu minulého roku uskutenno
tak, že pijali jsme od konsorcia nkteré akcie, s jichž

zadáním budeme se zamstnávati v píhodnou dobu. Rok
1910 byl pro tuto spolenost dobou pechodnou, v níž

podjaty veliké investice, kteréž zavinily v mnohých to-

várnách podniku úplné zastavení práce. Pes to však vy-

plácela spolenost, jako ped rokem 5°/0 dividendy. Pi-
pojené podniky pracovaly velmi dobe. Vyhlídky pro

rok 1911, v nmž využijí ukonené investice svého p-
sobení píznivého, jsou velmi dobrými. V minulé zpráv
oznámili jsme rozmnožení kapitálu Rakousko-Americké
akciové spolenosti továren na gumové pedmty a nyní

sdlujeme s Vámi, že se již teto rozmnožení uskutenilo

a že byly již pipsány akcie, pipadající na naše súast-

nní na konsortiálním útu. Chod obchod podniku byl

také velmi živým v uplynulém roce, le pece bylo bo-

jovati prmyslu gumových výrobk s nesetnými obtí-

žemi, vyvolanými zvyšováním cen suroviny. Pes to

mohla spolenost vypláceti stejn vysokou dividendu,

jako roku pedešlého. Ceny suroviny doznaly mezitím

znaného poklesu, takže byl chod obchodu velmi uspo-

kojivým v prvých msících bžícího roku.

Uherská akciová spolenost továren na gumové zboží

pracovala velmi dobe v uplynulém roce a mohla do-

konce zvýšiti dividendu z l2 1
/2
0
/0 na \31

/2°/0 . Také pi
tomto podniku byl chod obchodu velmi potšitelným
v prvém tvrtletí roku 1911. V poátcích tohoto roku
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zvýšila spolenost svj akciový kapitál o milion korun,

z nichž polovice byla nabídnuta naším prostednictvím

dle práva pednosti starým akcionám, kdežto zbytek

500.000 K zstaly v držení konsorcia vedeného námi.

Renomovaná firma Adolf Kohn & Co. v Gyóru, jež pro-

vozuje od roku 1851 velikou tovární výrobu vegetabil-

ních olej, zmnila svj závod za naší intervence v akci-

ovou spolenost s kapitálem 3,500.000 K. Na této spo-

lenosti súastnili jsme se pimen a chováme nejlepší

nadje do její prosperity. Dívjší ujednání umožnilo
nám, abychom získali vtší poet akcií Rakousko-Sie-

menských Schuckertových závod, jichž akcie jsme pi-
kázali spolen s c. k. Bankou pro zem rakouské a ji-

nými páteli prodejnému syndikátu a po provedeném
záznamu na vídeské burse pipravili k rozšíení. Zisk,

jehož jsme pi tom dosáhli, bude pozdji sútován. S ome-
zeným potem akcií súastnili jsme se prostednictvím

svých pátel v Nmecku pi Akciové spolenosti pro za-

ízení elektrického osvtlování a elektrických zízení,

kteráž nalézá se v ustaviném pokraujícím vývoji a

v posledních létech 7% dividendy platila. Akciový ka-

pitál byl splacen v uplynulém roce úpln, aby mohly
býti titry uvedeny na trh. Kynou nám nejlepší vyhlídky,

že náš engagement bude realisován s dobrým ziskem.

Pimených úastenství na rzných obchodech získali

jsme dále svými zahraniními páteli
;
z obchod tchto

jsou nkteré ásten realisovány, ásten poaly vyvíjeti

se zdárn. Vypotený zisk oznaen jest v pedložené
bilanci.

Ze starších obchod uvádíme : Stav syndikátu 4°/
0ní

pjky msta Vídn z roku 1908 zmnil se uplynulého

roku nco málo. Bylo možno realisovati jen nkteré po-

ložky. Zbytek kus dospl successive k zadání. Nebylo
ješt možno roku 1910 pivésti k rozchodu konsorcium
pro zpenžení 4 1

/2%ních obligací spojené rakouské paro-

plavební spolenosti díve Austro-American Fratelli Co-
fulich. Konsorcium toto má však k disposici jen malý
zbytek akcií, jež v brzku dosáhnou svého zrealisování.

Syndikát k zadání zbytkové serie 4% císaské otomanské
pjky Bagdadské dráhy, jež zajištna jest zvláštní zá-

stavou, v nominelní cen 108,000.000 frank, subskri-

boval tento peníz v ervnu roku 1910 v Nmecku, Ra-

kousku, Belgii, Holandsku, Švýcarsku a v Turecku a do-

cílil uspokojivého výsledku. Zpravíme vás o stavu syn-
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dikátu a pipomínáme pi této píležitosti, že pokrao-
vání stavby druhé tragy Bagdadské dráhy, na jejíž založení

jsme se súastnili, pokrauje pesn dle programu.

»Clotilde«, první uherská akciová spolenost che-

mického prmyslu, pracovala uplynulého roku velmi

uspokojiv a vykazuje opt 8°/o dividendy. K zmenšení
stavu dluh spolenosti, vzniknuvším pístavbou továr-

ních závod, usneseno ped krátkým asem za našeho

spolupsobení rozmnožení kapitálu z 5,000.000 K na

7,000.000 K, jež bylo provedeno s dobrým výsledkem.

Píznivý pohyb kurs akcií »Austria« — smaltoven do-

pomohl nám prodati akcie, jež byly v našem držení,

s výdlkem. Zisk pi tom docílený zaútován jest v bi-

lanci. Obchody podniku tohoto nabývají stále vtšího
rozsahu a prosperita takto zaruena. Obchodní rok 1909
až 1910 Bosenské akciové spolenosti pro lesnický pr-
mysl Otto Steinbeis skonil se slušným výtžkem, tak

že byla vyplácena 9% dividenda. Také letošní rok po-

skytuje stejn dobrých nadjí do budoucnosti. Slušného

úspchu dosáhla také v uplynulém roce Varošská akci-

ová spolenost železáského prmyslu, takže možno
oekávati stejnou 10°/0ní dividendu, jako roku pedešlého.

Akciový pivovar v Sarajev rozdlil za rok 1909/10 ze

zvýšeného kapitálu 15% dividendy. Také letošního roku

jeví se postup obchodu velmi uspokojivým. ilý ruch

stavební v hlavním mst Uher udržel se i roku 1910 a

umožnil další zvtšení odbytu cihel za píznivých cen,

takže Spolenost uhelných dol a cihelen v Pešti mohla
v minulém roce vypláceti vyšší dividendu, nežli roku

pedešlého. Použili jsme zvýšení kurs akcií tohoto pod-

niku ku prodeji vtší ásti jejich, nalézajících se v našem
držení.

A utrpl na své živnosti obchod, zabývající se

pjováním vagon, pec mohly jak Rakouský ústav do-

pravy železniní tak uherská železniní akciová spole-

nost poskytnouti stejné dividendy jako roku pedešlého,

a sice podnik rakouský 13%% = 27 K, podnik uherský

13%= 26 K>

Ruská akciová spolenost pro rozvoj a zvtšení potu
prostedk dopravních a exploitaci jich v Rusku vy-

víjela se pimen svému programu. Dosud složené

peníze zúrokovaly se v prvém obchodním roce 6%.
Akciová spolenost továren kabel a drátného prmyslu
a akciová spolenost továren kabelových, kteréž v tiply-
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nulém roce byly dobe zamstnány, mohly nabídnouti

svým akcionám stejnou dividendu ll°/o, jako roku

pedešlého. Nepíznivé pomry v prmyslu konopném
a ve pádelnictví lnu udržely se i roku 1909/10, takže

uherská akciová spolenost prmyslu konopného a ln-
ného, díve Salzmann & Co., utrpla zvýšenou ztrátu.

Zamstnáváme se otázkou provésti pronikavou sanaci

tohoto podniku, jenž i v bžícím roce nedocílí dobrého
výsledku, a vyhražujeme si oznámiti podniknuté kroky

v píští zpráv výroní. Transakcí, jež sahá svými po-

átky mnoho let zpt, jež úvrem velikého rozsahu udržo-

vána byla, a kterou jsme po dlouhém vyjednávání vy-

rovnáním pivedli k rozluštní, stali jsme se uplynulého

roku majetníky vtší ásti akcií Uherské akciové spolenosti

továren vagon a stroj, kteráž bojovala díve s mno-
hými obtížemi, ale s vynaložením veliké píle a pelivosti

dospla k píznivé situaci, takže mohla uplynulého roku

vypláceli ptiprocentní úrok na akcie pi velikých od-

pisech a pipotu k reservnímu fondu. Podnik nabývá
nyní ve svém oboru vážnosti, ježto jest ovládán dobe
jak obchodn tak technicky a lze doufati, že ze svého

reorganisaního díla obdržíme dobrého užitku. Akciová

spolenost rakouská Daimlerových motor docílila velmi

dobrých technických úspch v uplynulém roce ve pí-

in stavby automobil, motor pro vzducholod a aero-

plan, kteréžto úspchy byly píinou zvýšené poptávky

po jejích výrobcích, takže zvlášt v druhém semestru roku

1910, jakož i v souasnosti mohly býti využitkovány

úpln rozvrhy. Dividenda pro rok 1910 nebyla vyplá-

cena.

Država naše ve píin akcií nmecké akciové spo-

lenosti petrolejové nezmnila se. Dividenda obnášela

stejn, jako roku pedešlého 5%. Zlepšení, jímž vykázati

se mohla roku 1909 akciová spolenost spojených spole-
ností pro plavbu po Labi, neudrželo se bohužel v uply-

nulém roce, ježto netoliko dovoz uhlí po vod znan
polevil, ale také ostatní dovoz znan se zhoršil a platné

smlouvy nájemné vyžadovaly znaných obtí. Rok 1910
skonil se citelnou ztrátou pro spolenost. Všeobecná
drahota, jež má špatný vliv na spotebu obyvatelstva,

nezstala bez následk pro chod obchod akciové spo-

lenosti továren koberc a nábytku díve Filipa Haase

a syn. Jmenovit objevily se špatné výsledky v italských

odbokách.
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Mimo to utrpla nová továrna v Oedenburgu citelné

ztráty, takže uplynulý obchodní rok 1909/10 vykazoval

dividendu 12 K proti 15 K roku 1908/9. V textilnictví

zhoršily se minulého roku pomry ješt více. Drahá
surovina a nízké ceny výrobk ohrožovaly pirozen
prosperitu podnik. Noe Strossova spolenost bude moci
pece vypláceti pimenou dividendu, kdežto Potten-

dorfská pádelna nevyplácí pro rok 1910 žádné dividendy

svým akcionám. Akciová spolenost G. A. Frohlich a syn

uzavela stejn bez zisku, vydlala však v bžícím roku

píznivou konjunkturou v sametu. Neukirchenská tiskárna

mohla zredukovati pimen svou dívjší ztrátu. Firma
Franz Fashold, jež byla s námi v obchodním spojení

delší adu let, promnila za našeho spolupsobení svj
podnik v akciovou spolenost, jejíž kapitál sestává

z 500.000 K kmenových akcií a 600.000 K akcií priorit-

ních. Na této transakci súastnili jsme se pevzetím jedné

ásti prioritních akcií, na nž urena pro letošní rok

dividenda 12 K.

Akciová spolenost Gran-Szaszvarských uhelných

dol byla donucena zatopením dol použiti po mnohá
léta dosažených výtžk k znovuzízení a zlepšení zá-

vodu. Ponvadž pak bylo docíleno úplného konsolido-

vání, bylo možno vypláceti akcionám 5% úrok za

uplynulý rok. Vyhlídky pro tento podnik, kterýž vede

Salgo-Tarjanská akciová spolenost kamenouhelných dol,
jsou dobré. Naše država akcií zmenšila se pimen.
Západoeský akciový spolek uhelných dol vykazuje,

pes nepíliš uspokojující konjunkturu uhelnou, stejn

jako roku 1909 10°/0 dividendy. Pevzali jsme Marcheg-

skou továrnu stroj a sléváren železa od jejího bývalého

majetníka a promnili jsme ji s kapitálem jednoho milionu

korun v akciovou spolenost. Vynasnažujeme se, abychom
ji pivedli ku prosperit pomocí nových technických

a komercielních sil. S poátku ovšem nelze oekávati

asi výtžku. Minulého roku oznámená pemna dopravní

spolenosti orientálních drah v podnik otomanský se

sídlem v Caihradu uskutenila se. Nová firma spole-
nosti jest : Compagnie des chemins de fer orientaux,

société anonyme otomane. Výsledky dopravy roku 1910

byly velmi píznivými a také píjmy bžícího roku vy-

kazují utšený vývoj. Ústední hypotení banka uher-

ských spoitelen vyvíjí se, jako akciová spolenost, nej-

lepším zpsobem ustavin. Tento ústav znamená zatím
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obrat skoro 200,000.000 K v zástavních listech, komunál-
ních obligacích a dlužních úpisech. Za uplynulý rok

platil 6% namíst 5 1
/2

0
/0 roku pedešlého. Velmi uspo-

kojivými byly obchody priv. Zemské banky Bosny
a Hercegoviny, která se stále vyvíjí, v uplynulém roku.

Dividenda vymena bude opt 90
/ 0 . Po tíleté neúrod

v Rumunsku byl pedešlý rok pro zemi tuto výnosným,
což nemálo prosplo obchodním pomrm tamním.
Banque Commerciale Roumaine docílila v tomto roce

znaných úspch a mohla nejen vypláceti 7% dividendy,

ale také rozmnožiti své reservní fondy znanou mrou.
Banque Belge des chemins de fer vyplácela za rok

1909 10 optn 1^0
,^ dividendy, jako roku minulého.

Naše država akcií zstala nezmnnou. Utšeného roz-

voje nabývá stav obchod ústavu Banca Commerciale
Triestina, kteráž mže vypláceti svým akcionám 5 1

/2%
dividendy po znaných srážkách reservních. Stav majetku

našich akcií ústavu tohoto zstal nezmnn.
Pedešlého roku podali jsme Vám zprávu o utvo-

eném námi syndikátu pro akcie Rimo-Murany-Salgo-
Tarjanyské akciové spolenosti železáren. Majetek náš

ve píin tchto akcií pipsán jest na útu konsorcialním.

Obchody této spolenosti a závod jí pilenných možno
oznaiti velmi uspokojivými, takže mžeme oekávati

pimeného zúroení svého engagementu. Spolenost
tato urila si veliký program investicí, vyhovujíc takto

požadavkm doby, pro píští léta. Za úelem opatení
penz bylo provedeno za naší úasti a úasti pešfské

komercielní banky zvýšení kapitálu z 32,000.000 K na

40,000.000 K vydáním nových akcií potem 40.000, jež

setkalo se s plným zdarem. Také zvýšený kapitál skýtá

nadji na uspokojivou dividendu. Dlouhou adu let jsme

interessováni na Duchcovsko-Podmokelské dráze jako

majetníci akcií, jichž poet nezmnil se ani v uplynulém
roce. Lze oekávati i letos 8 1

/ 2°/o dividendy jako pedešle.

Stav obchod jest normálním. ádný reservní fond

zvýšil se na základ usnesených tohoto roku dotací

0 540.946 K, na 20,834.316 K. Reservy z rozmnoženého
kapitálu r. 1899, 1905 a 1906 se 16,103.988 K, jakož

1 reserva pro stavbu bankovní budovy s 3,000.000 K
zstaly nezmnny.

Výsledky našich obchod správního roku jeví se

dle pedloženého útu zisku a ztráty takto : Úplná suma
zisku exklusive pevodu z roku pedešlého jest
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22,816.197 K. Z toho dlužno odeísti : Služné, náklady

a dan 10,906.729 K, zbude 11,909.468 K. Dle § 67.

stanov nutno pedevším odeísti 5%ní úroky z akcio-

vého kapitálu, jež iní 6,500.000, naež zbude pebytek
5,409.468 K. Z tchto penz pipadá 10% reservnímu

fondu = 540.946 K a ze zbývajících takto 4,868.521 K
nutno odeísti stanovám a smlouvám pimené tantiémy

správní rady, editelstva a pednost filiálek v celkové

ástce 1,217.853 K, takže zbudou 3,650.668 K. Pi-
poteme-li pebytek z roku 1909 1,536.793 K jeví se

5,187.461 K k disposici generálního shromáždní. Na-
vrhujeme, aby se z tchto penz vyplatilo 10 K divi-

dendy na jednu akcii, dle toho tedy 3,250.000 K jako

superdividenda, takže se bude pijímati na kupon našich

akcií pro rok 1910 30 K, ze zbytku 1,937.461 K aby
se pikázalo pensijnímu fondu našich zízenc 400.000 K
a 1,537.461 K peneslo se na nový úet. V tomto roku

vylosováni jsou jako vystupující len správní rady pan

Gustav Schlumberger, šl. z Goldecku a len kollegia

censor pan dr. Gustav Bloch, proež žádáme, aby pro-

vedeny byly píslušné nové volby. Vykonávajíce truchlivou

povinnost, oznamujeme úmrtí dozorích rad pp. Roberta

Budinera v Karlových Varech a dra Ladislava rytíe

z Goreckých ve Lvov. Oba zesnuvší pánové získali si

velkých zásluh o náš ústav a bude jim v našich kruzích

zachována vždycky vdná a estná vzpomínka. Jménem
censor pednesl zprávu revisní Dr. rytí z Feist-

mantl.
Zadní stránky židovských list jsou naplnny zprá-

vami z Vídn, kterak bankovní závody zvtšují akciové

kapitály. V první ad je tu Anglobanka, která zvýšila

akciový kapitál bhem dvou let ze 60 na 100 milion
korun. Veškeré akcie této banky jsou v pevných rukou
milioná žid Petschka, Morawtcze, Foulda a jiných

žid. Anglobanka má v celém Rakousku 40 úadoven
a ústední obchodní vedení ve Vídni, v Londýn, Pa-

íži, Berlín.

Souasn vydávají banky ve Vídni do obhu akcie

prmyslových podnik, které podniky patily díve sou-

kromým podnikatelm. Finanní ministerstvo nepostaí
dávat svolení ku vydání nových akcií pro zakciované

nové podniky. Židovské listy samy vyslovují obavu, že

tato horeka vydávání nových akcií nedobe jednou

skoní. Vídeské banky mají následující kapitál ve správ :

7Rudolf Vrba: Vláda penz.
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1. Anglorakouská banka. Správní rada: Karel Mo-
rawitz, dr. rytí Adler, Oéza hrab Andrassy, Michal
Benies, baron Evžén Fould, baron Hugo Glanz, baron
Herring, Adolf Klein, dr. Landesberger, Lavvrence, dr.

Jul. Petschek, baron Pfaffenhofen, Bernard Wetzler. Pro-
kuristé v centrálce ve Vídni: Korner, Kiibel, Wlaschin,
Platschek, Liebenfrost, Epstein, Heller, Rosenbaum, Spitz-

ner, Stiasny, dr. Zucker. Filiálka v Praze: Adolf Wla-
schin, Emil Kux, Alfred Wiener, Max Hammerschlag,
Siegmund Epstein, Hugo Huttary, Josef Lowositz, Georg
Popper. Akciový kaptál 100,000.000 K. Jedna akcie no-

minální ceny 240 K. Roku 1909 platila na burse ve

Vídni 306 K. Akciový kapitál bere ron 6 i 6y2
0
/o

zisku. Roku 1908 byl hrubý zisk banky 11,299.198 K.

Cizího jmní spravovala banka koncem roku 1908
úhrnem 403,389.000 K.

2. Vídeský bankovní spolek. Správní rada: rytí

Schenk, Karel Stogermayer, Jan Czizek, Filip kníže

Hohenlohe, Stanislav hrab Hoyos, baron Klinger^ dr.

hr. Larisch, baron Liebig, Gustav Schlumberger. edi-
telstvo : Bernhard Popper, Felix Kuranda, Hugo Markus,

Samuel Fischer, Weiner, Gelinek. Akciový kapitál

130,000.000 K, nominální cena 1 akcie 200 K. R. 1909
platila 533 K. Dividendy jsou 7 i 8% zisku. Hrubý
zisk roku 1908 úhrnem 22,937.193 K.

Cizí majetek spravován v obnosu 589,248.000 K.

3. Rakouská Kreditka. Správní rada : Max rytí Gom-
perz, Moic Faber, Norbert Benedikt, Julius Herz, hrab
Hardegg, dr. Hornbostel, Richard Jeiteles, Alex Mercy,

Artur Krupp, Moic Lederer, Richard Lieben, dr. Mauth-
ner, hrab Palavicini, Leop. Pollak, baron Rothschild,

Pavel Schey, baron Koromla, rytí Schoeller, Ludvík
Wollheim.

Akciový kapitál 120,000.000 K. Jedna akcie nomi-
minelní ceny 320 K. Roku 1909 platila 644 K. Divi-

dendy 9 až 11 procent zisku. — Hrubý zisk roku 1908
24,640.937 K. Cizí majetek v bance 853,476.490 K. Kre-

ditka patí, jak známo, Rothschildovi.

4. Dolnorakouská eskomptní spolenost. Správní

rada: Baron Schwegel, Max Feilchenfeld, Vilém Ke-
stránek, rytí Reithofer, Gustav Figdor, Jií Boschan,

Viktor Mautner, Leop. Rechnitzer.

Akciový kapitál 60,000.000 K. Nominelní cena akcie

400 K. Roku 1909 bursovní cena 610 K. Dividendy 7
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až 8 1

/ 2°/o- Hrubý zisk roku 1908 úhrnem 9,530.150 K.

Cizí majetek banky 297,009.000 K.

5. Vídeský kasovní spolek. Správní rada: Ludvík
Wollheim, Julius Herz, Évžén Minkus, Moic Blum,
Adolf Klein, Vilém Kux, rytí Lindheim, Ed. Palmer,

Stógermeyer, Thorsch, dr. Hammerschlag. Akciový ka-

pitál 6 milion korun. Nominelní cena 400 K. R. 1909
bursovní cena 457 K.

Kasovní spolek je ústedím bursy a všech bank ve

Vídni. Proto jsou ve správní rad výhradn židé, e-
ditelé ostatních bank. Zde se sousteuje obchod bursy.

Na burse ve Vídni bylo prodáno cenných hodnot:

Za milion korun:

r. 1904 3849
r. 1905 4707
r. 1906 4609
r. 1907 4091
r. 1908 4054

6. Rakouská Lánderbanka. Správní rada: Max hrab
Montecucoli, Otto Seybel, Ed. Palmer, baron Biedermann,
Maxim Duval, Richard Elbogen, Hamburger, hrab Har-
court, Heintschel, Heineg, Lohnstein, Medinger, Neuber,
Skene, hrab Stadnicki. Akciový kapitál 100 milion K.

Nominální cena akcie 400 K. Roku 1909 platila 454 K.

Roku 1908 hrubý zisk 15,904.000 K. Cizí majetek

559,054.000 K.

Další banky jsou: Union-Banka 60 milion korun
akciový kapitál, Verkehrsbanka 22 milion K. Pak by
pišly na adu banky v Praze dle síly akciového kapi-

tálu. Ze všech tchto uvedených jmen seznáváme, že

správní rada každé banky je pro parádu. Jsou zde dva

nebo ti židé, ostatní šlechtici. Hlavní tžišt je editel-

stvo a celý ten bankovní stroj. Zde sedí výhradn židé.

Rovnž tak censoi smnek a úvru jsou židé. Na píklad

Anglobanka v Praze nemá mezi svými úedníky ani

snad jednoho kesana. Ve vídeském bankovním spolku

na Píkopech je ustanoveno 70 úedník. Mezi nimi

není ani jeden kesan. Když udeí 12. hodina, tak vy-

rojí se na Píkopech z bank sta žid úedník bank.

Náš eský Venca je v tchto bankách sluhou. A neptejte

se, jakého dovede v té uniform dlat pána. Tyto židov-

ské banky mají všecko ve své moci. Veškeré továrny

a veškeré obchody jsou ovládány v celém Rakousku

7
*
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bankovními závody. To jsou naši praví vládcové nad
námi. Každý továrník a obchodník je závislý od úvru
tchto bankovních závod a tím také celá jeho existence.

Píjmy finanních žid editel a správních rad jdou
do roka do statisíc. Vydržují si tací páni automobily,

ekvipáže, kurvy, zpvaky, krátce vše, po em synové
tohoto svta touží. Konec však pece všechno vyrovná
smrt.

Uvedli jsme zde obchodní obrat bursy ve Vídni
r. 1908, kde bylo prodáno cenných papír za 4054 mi-

lion korun. Spekulovat s cennými papíry není tak

lehké. Umní je v tom, lacino koupit a draho prodat.

»ech« pinesl 20. kvtna 1911 tuto úvahu:
Nákladem »Tyrolia« vyšla nedávno velmi cenná

a pro lid velmi pouná knížeka (za 1 kor.): » Pravda

o prémiových obchodech « (Wahrheit uber Prámien-

gescháfte) od dra Rud. Granichstádten-Czerva, z níž vy-

jímáme :

Kdo jsi požehnán kapitálem, ulož si jej v jistých

podnicích, teba i v papírech, jež zaruují pravidelné

úroky, anebo rozpj jej na první hypotéku. První akcie

solidní banky doporuují se též, ale prmyslovým pod-

nikm dle možnosti se vyhýbej. Nedej se zlákati sebe

lepšími sliby na stoupání papír. Žádný bursovní papír

nezabezpeuje ped úpadkem. Bursa není krámem pro

nákup a prodej pro toho, kdo se v tch obchodech ne-

vyzná. Je to tanec na provaze, kdo nechce spadnouti,

nesmí na lézti. Na burse prodává se, co nikdo nemá,

a kupuje se, co si nemže opatiti. Kdo chce papíry

koupiti anebo prodati, nech se obrátí na první ban-

kovní závod; je jich dosti. Kdo by malého kapitalistu

k bursovní he svádl, je nesolidním rádcem. Obyejné
obecenstvo nevyzná se na bursovním závodišti a proto

je na burse jako slepé a neví, na si má pihodit ; oby-

ejn dozná velikého zklamání a na konec dostane se

každému výsmchu.
Každý nepovolaný bursovní hrá musí platit za

vyuenou a obyejn po ztrát prvního jmní nezbývá

mu již žádného. Hra na burse je vždy hazardní, je to

veejné loupežnictví. Nezkušený jako by své jmní vrhal

do dna sopky. Na burse prohrávají i zkušení hrái,

ovšem i vyhrávají.

Pro nezkušené je nejlepší radou: Drž se státních

obligací, pjky msta Vídn a jiných, dobe zajištných
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komunálních pjek, priorit prvního ádu, zástavních list

pedních úvrních ústav, jež klidné, pevné úroky zaji-

šují. Neprodávej nikdy, i kdyby kursy tvých papír
o nco poklesly, není tu žádného nebezpeí, své úroky
dostaneš vždycky. Honní se po dividendách je nebez-
pené ;

dobrý papír v zásuvce nenadlá starosti, leda

ped domácím zlodjem. Proto nedoporuuje se vtší
ástky penz a cenné papíry chovati doma, ježto se tím

zlodj dráždí. Nejlépe jsou uloženy v pokladnách (safes)

dobrých bank.

Nepedstavuj si, že každodenní návštvníci bursy

všecko lépe vdí, než ty. Kdyby vdli, stali by se brzy

miliardái. Oni sami musejí hráti na zda Bh. Oni po-

dobají se tm malým lutristm ped kolekturou, kteí

dvují trhakám. Jako z malé lutrie dosud nikdo ne-

zbohatl, tak ani nezkušený hrá nezbohatne na burse.

Pišli o všecko své jmní mazaní hrái, kteí stali se

obtí bursovních král. Rothschild malým stisknutím

elektrického knoflíku mže na burse zpsobiti poplach.

Teba zde uvésti doklad z posledního krachu Ško-

dovek. Byly to pravé Škodovky pro kapsy nezkušených

hrá. Není to papír špatný, ba papír velmi dobrý,

upadl však do rukou bursovních kozák, kteí jej vy-

hnali do závratné výše pese všecky výstrahy povolaných

kruh. Výnos jeho byl 20kráte pecenn.
Mnozí též spekulují na stoupání papíru, aby pi

nejbližší píležitosti s prospchem prodali. K úelu tomu
je dosti spekulant, kteí hlavn starají se o sebe a své

dvivé partaje nechávají plavat, i spíše topit. Tito

spekulanti vyhrávají vždycky, ale na útraty svých obtí.

Malý kapitalista bývá tu s kže svleen.
Stejnou výstrahu dávají vídeské listy ped syndi-

káty v prmyslu. Syndikáty jsou bludištm, kamenem
úrazu pro menší kapitalisty. Kde poskakuje vysoká zv
velikých finanník, tam zajíek odvážiti se nesmí z bázn,
aby mu nešlapali na nohy. Spojené Státy severoamerické

práv odsoudily povstné trusty, které vyrábjí drahotu

k olupování lovka. Ten bývá vždycky bit. K emu se

má takový mezi n plésti ? Zde platí staré, ale pravdivé

písloví: »Ševe, drž se svého kopyta !«

d) Železáský kartel v Rakousku.

Jak zbohatne lovk? Zcela jednoduše. Musí okrásti

druhé, ale tak, aby nebyl odmnn kriminálem, nýbrž
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ády. V tom spoívá hádanka života. Každý chtl by um-
lecký kousek onen dovést — ale jen jak? Ano, toto

»jak« zstává pro nejmnožší nerozluštitelným. Stalo se

mi nedávno toto : Potkal jsem dv starší ženy z kruh
dlnických. Z rozhovoru jejich zaslechl jsem tato slova:

Vte mi, paní, dnes mají se dobe jen zlodji a kurvy.

Tím dala ona žena — náležející nižším sociálním vrstvám
— výrazu svému náhledu o sociálním život. Ovšem,
že za tento svj výrok nestane se ani dvorním radou,

ani universitním profesorem, avšak ve výroku tom spo-

ívá nco více pravdy, než ve famosní theorii vícecen-

nosti, kterouž vymyslil žid Marx, a o níž tolik se hloubá,

je-li pravdivou, i nic. Všechno je marné mluvení. Dnes
toí se všechno kolem otázky

:
jak možno dlati elegant-

ního zlodje. Každý toho nedovede. Kdyby to dlali

všichni vzplanula by válka proti všem. Dvorní rada žid

Rothschild ve Frankfurtu zpronevil poctivým šetitelm
a stádalm svými bankovními ústavy sedm milion
frank, a » dostal « za to 5 let káznice. Mnoho-li pod-

vodník bhá však po svt beztrestn?
Nuže tedy k vci. Dnes v život výdleném platí

zásada vykoisfovati druhé, nikoliv výplatou menší pra-

covní mzdy — v tom spoívá jádro Marxovy theorie

vícecennosti —- nýbrž kapitalismus vrhá se na pohodl-

njší formu vykoisování, platí dlníkm vyšší mzdu a

vykoisuje pi tom konsumující obecenstvo drahými
cenami. Tímto zpsobem stávají se »šikovní« lidé bo-

hatými a ješt k tomu dvorními rady a barony. Jednot-

livý podnikatel nemohl by provozovati tuto politiku,

nýbrž k tomu jest jich teba více, organisace vykoiso-
vatel, která se jmenuje — akciová spolenost a dále

ješt kartel. Zdražovány jsou vci denní poteby, životní

poteby vbec. Neue Freue Presse pinesla dne 28. února
1909 zprávu o 46. valné hromad pražskoželezáské spo-

lenosti. Zpráva zní : Dnes konala se 46. valná hromada
pražskoželezáské spolenosti za pedsednictví Bedicha
Waniecka. Sekretáem dr. Hemanem Erbenem pednesená
zpráva konstatuje další stoupnutí výtžku za minulý rok.

Tento výtžek pivodil v první ad zisk z obchod
uhelných. Obchod uhlím byl po celý rok trvale živý a

všeobecné zvýšení cen bylo úinnjší, ponvadž starších

objednávek za nižší ceny nebylo již více. V kladenském

revíru provedené dolování muselo býti ješt více roz-

šíeno, ímž pro budoucnost ješt vtší tžba zajištna.
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Také hutnictví v roce uplynulém dostoupilo výše žá-

doucí výroby. Ponvadž tím vyerpány zásoby surového

železa, byla správa nucena objednati vtší množství tohoto

z ciziny, což následkem deprese na cizozemském trhu

bylo pro spolenost velice výhodné. Na základ dohody
s Alpinskou montanní spoleností byla vypuštna výroba
hrubého plechu a ponechána montanní spolenosti, zaež
tato penechala pražské spolenosti jiné produkty válco-

vané, jednak vyplatila kompensaci v hotovosti. V roce

pedešlém bylo vyrobeno : Hndého a kamenného uhlí

17,049.249 q (více o 526T51 než roku loského). Rudy
4,133.144 q (o 177.837), vápenného kamene 764.692 q
(o 112.500), surového železa 1,676.407 q (— 41.997),

želez, polotovar 175.348 q, hotového válcového zboží.

1,865.920 (o 188.619), Thomasovy mouky 577.514 q.

Zpráva konen konstatuje, že jak v uhelných dolech,

tak v železných hutích byly pomry co nejpíznivjší. —
Kdežto v prmyslových zemích, které jsou pro železný

trh smrodatný, zejména ve Spojených Státech severo-

amerických a Nmecku byl velice znaný úpadek, který

nezstal bez vlivu na vývoj cen železných tovar, jevil

se na našem trhu domácím smr stále stoupající. Pr-
myslový vývoj jest práv u nás zdlouhavjší, ale stálý.

— Z istého zisku spolenosti per K 13,032.107 bylo

45 pro. rozdleno jako dividenda a 306.359 K bylo

penešeno na nový úet. Do správní rady byli znovu
zvoleni pp. Max Feilchenfeld, Karel Furstenberg, Isidor

Weinberger, Otto Wolfrum. Za revisory byli zvoleni

pp. Louis Friedmann, Otto Stern, F. Kneifel a Arnold
Felleitner.

Pražská železáská spolenost byla založena r. 1863.

Ve správní rad vedle shora jmenovaných zasedají pp. Kupl-

weiser, Kestranek, Wannieck, Lieben, Weinberger. Akci-

ový kapitál 25,700.000 K jest rozdlen na 64.250 kus
akcií po 400 K. V roku 1890 vyplácela se dividenda

na jednu akcii 56 K, v roce 1899 již 120 K. Tedy na

jednu akcii per 400 K vyplácí se dividenda 120 K. Kurs

akcie obnáší dnes 2.693 korun, tedy tém sedmkrát

tolik, mnoholi jest nominální její cena. Aktivní jmní
spolenosti obnášelo r. 1906 podle bilance 53,000.000 K.

Státní doly v Rakousku jsou rozptýleny po celém moc-
náství a výtžek jejich jest nepatrný. Rakouská Alpinská

nominální cena akcie 200 K. Kursovní cena 1881.

Správní rada Schuchardt, Bunzel, Lazar, Feilchenfeld,



— 104 —

Dubsky, Burger. editel Kerpely. Sekretá Caspaar. Akci-

ový kapitál 70 milion korun ve 300.000 akcií po 200 K
a 60.000 po 210 K. Dividenda 15 pro. Ponkud chudší

než pražská, ale pece 15 pro. zúrokování, tedy lich-

váský výdlek. Dnešní Alpina jest spojení veškerých

dol celého alpského území rakouského a vedle toho
náleží k tomu mnohé vysoké pece, uhelné doly atd.

V roku 1906 bylo vyrobeno: 11,608.000 q hndého
uhlí, 4,217.000 q surového železa, 2,201.000 q válcového

zboží. Akciový majetek vstoupl na 123 mil. 300.000 K.

eská montanní spolenost: Správní rada Isidor Wein-
berger, Kestranek, atd., tytéž figury. Akciový kapitál

12,800.000 K dividenda 15 pro., tedy opt lichváský

zisk. Akciové jmní podle bilance 33,000.000 K. Mostecká
uhelná spolenost. Založena r. 1871. Správní rada Peschek,

Adler, Biehl, Chrambach, Moravitz, Radky. Akciový ka-

pitál 16,000.000 K. Akciové jmní dle dnešní bilance

43,000.000 K. Nominální cena akcie 200 K. Kursovní
cena 770 K. Dividenda 15 pro. Tak mohli bychom
uvésti všechny tyto akciové spolenosti. Správní rada

samý žid, jen tu a tam njaký kesan pro parádu. Vý-
dlek akcioná, jak jsme vidli, jest lichváský, avšak to

není ješt dosti. Vyrobené zboží, železo, ocel, uhlí atd.

dostává se
v
na trh pomocí kartel, které mají odbyt

v rukou. istým tímto obchodem zamstnávají se ob-

chodní oddlení všemožných bank. Banky kontrahují

všechno vyrobené zboží a teprve jimi zdražené, skrze

jejich ruce obdrží je obchodník, který je opt prodává

konsumujícímu obecenstvu. Všechny tyto bankovní, žele-

záské atd. industrie jsou v rukou nkolika privillegova-

ných penžních žid. Tyto figury sedí ve správních ra-

dách všech možných bankovních podnik.
Tak jen namátkou malý píklad. Milioná rytí von

Tausig. Již zemelý. Dne 28. íjna: » Wiener Zeitung«

oznamuje dnes v úední ásti : »Jeho Císaské a Králov-

ské Apoštolské Velienstvo ráilo Nejvyšším rozhodnutím
ze dne 25. t. m. jmenovati iditele Th. ryt. von Tausig

guvernérem privilleg. všeobec. rakouského ústavu pro

úvr pozemkový.« Vedle toho jest milioná žid rytí

von Taussig: Presidentem nové vídeské spoitelny.

Presidentem rakouské dlní spolenosti. Presidentem ra-

kouské spolenosti továren na zbran. Presidentem první

rakouské pádelny a tkalcovny juty. Presidentem Kosmo-
noské spojené akciové spolenosti textilních a tiskaských
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továren. Presidentem rakouské severozápadní dráhy. Pre-

sidentem jiho-severo-nmecké spojovací dráhy. Presiden-

tem pivil, rakousko-uher. spolenosti státní dráhy. Presi-

dentem raffinerie na minerální oleje v Pardubicích. A tak

dále a tak dále. Pan von Tausig byl mimo to lenem
správních rad nesetných akciových spoleností, a jako

takový, zejména jako devateronásobný president nejlukra-

tivnjších podnik rakouských — mezi nimiž jsou nej-

bohatší dráhy — požívá milion roních píjm a tan-

tiém. Takových žid jest v Rakousku na sta a tisíce.

Všechen majetek jest v jejich rukou. Co je pak rakouský

ministr proti takovémuto »Finanzmannovi« ! Pouhý stín.

Co šlechtic s nejslavnjším historickým jménem a nko-
lika velkostatky? Pouhý ubožák. Vždy máme i v Praze

bankovní židy, kteí vedou takový luxus, že si ho ani

kníže nemže dopáti.

Ovšem, o tom mlí socialisté, mlí tisk socialistický

a mlí noviny našich » pokrokových « lidí. Nad tím ml
by se eský lid zamysliti a uvažovati, kde jest toho

píina.
Kterýsi berlínský list vzal si práci z tlusté dvou-

svazkové knihy »Kompass« vypsati jména tch finanník,
kteí na sebe strhli nejvíce výnosných úad, pi emž
dospl k výsledkm pekvapujícím. Nejvíce správních

radovství na sebe strhli židé. Dr Moritz Mezei, editel

pešfské komerciální banky má tch úad 40, z nichž

30 pipadá na uherské lokální dráhy
;
Siegfried Wer-

ner, sekretá úvrního institutu a dopravních podnik
má jich 33 ; Ludvík L o h n s t e i n, editel Lánderbanky,

22, Bernhard P o p p e r, editel spolku bank, 21; Tolnay
Lajos, ministerský rada, 20, Edmund Gajari 20, Petr

Herzog 20, dr. Bela Kan 20, Maxim Krásny, editel

Eskompíní banky, 20, Siegmund Kornfeld, pedseda
Uherské úvrní banky, 19, Palmer, generální editel

Lánderbanky, 17, Markrab Palavicini 17, Blum Paša,

editel úvrního Ústavu, 17, Leo Lanczy, pedseda pešf-

ské komerní banky, 15, Moric Pflaum 15, Julius Deutsch

14, Kestránek(
! ), ústední editel Pražské železárny, 14,

dr. Teltscher 14, Felix Kuranda (Bankverein) 14, dr. Link

(Št. Hradec) 13, dr. Mikos 13, Hugo Noot 13, Stóge*

mayer 13, dr. Schober, uherský minist. rada, 13, Julius

Kelema 13, Hugo Markus (Bankverein) 12, tajný rada

Matlekovi 12, Feilchenfeld 12, Adolf Klein 12, dr. Karel

Urban (Praha!) 11, Markus Rotter 10, Theodor Taussig
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10, Em. Ziffer 10. Z toho lze seznati, že s malými výjim-

kami výnosnjší banky a penežní ústavy jsou v rukou žid,
kteí nejradji kupí se okolo kreditek, státních drah,

Pražské železárny, Alpinek a pod., jež vesms operují

v obnosech sedmiíselných a z nichž též vyplývají šesti-

íselné roní podíly. Nejvíce jich operuje v uherských
úvrních ústavech. Pak ovšem není se emu diviti, že

maarský stát jde siln — dol. Kde židé strhují na

sebe skoro všechny penžní ústavy, tam zem spje
k bankrotu.

é) Rytí Taussig.

Lidové Listy pinesly 11. prosince 1909 tento lánek
o Taussigovi: Roku 1849 narodil se v Praze správci

holešovické kartounky a jeho manželce, dcei židovského

uitele pot, hošík, kterému dali jméno Theodor. Otec
jmenoval se Taussig. V Praze mladý Th. Taussig vstou-

pil na nmeckou realku, a když otec jeho šastnou ná-

hodou vyhrál hlavní výhru státních los — 300.000 zl.—
odsthovali se všichni do Vídn. Theodor Taussig ne-

chal zde studia reálného a šel k souvrcm do banky
za praktikanta. V 1 7 letech ml 30 zl. msíního platu,

stár 24 léta stal se editelem rakouského ústavu pro po-

zemkový úvr. Ústav byl blízek svého pádu — bylo to

po krachovém roce 1873 — a vláda 8 mil. zl. musila

mu pomoci. V editelství » Pozemkového ústavu « osvd-
il se Taussig jako finanní genius, který nejen že ústav

svj povznesl ku skvlé výši, ale donutil také svého rivala

barona Rotschilda, že, chtj nechtj, musil se svým Úvr-
ním ústavem Taussigovi postaviti se po bok. Jako dlouho-

letý editel a pozdji guvernér ústavu pro úvr pozem-
kový rozestel Taussig jak silný pavouk své zlaté sít

daleko kolem sebe a ve své ruce sousteoval ohromné
jmní a milliardový hospodáský vliv. Taussig skupoval

akcie prmyslových a dopravních podnik a tím stal se

jejich pánem. — Taussig byl presidentem Spolenosti
státních dráh, dráhy severozápadní, jihoseveronmecké
spojovací dráhy, ídil obchody dunajské dopravní spole-
nosti, dráhy bušthradské, košicko-bohumínské. Taussig

pevzal umístní zlaté renty rakouské, spolupsobil finan-

n pi sestátování drah Františka Josefa, Rudolfovy a

Alžbtiny, konversi priorit rakouských drah provádl tak-

ka sám. Ponvadž však veliký díl akcií rakouských drah

náleží Rothschildovi, stetl se s ním Taussig, ale oba
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Hebreové r. 1886 se dohodli: utvoili dv spíznné ve-

liké banky a »od té doby (píše »N. F. Presse«) Taussigv
ústav pro úvr pozemkový a skupina Rothschildova

v Úvrním ústavu po tvrt století samy provádly všechny
státní finanní operace.

«

Zatím z Taussiga stal se rytí von Taussig, a ruce

jeho, které už miliardy objímaly, napjaly se po nových
milionech. Taussig vyrval »Lánderbance« štýrskou zbro-

jovku, dostal do své moci ústeckou chemickou továrnu,

florisdorfskou továrnu na lokomotivy, továrnu na výrobu
juty. Taussig pemnil v akciové spolenosti železárny

arcivévody Bedicha, kosmonoskou kartounku ddic ba-

rona Leitenbergra, velkopádelnu Mauthnerovu, pardu-

bickou olejovou raffinerii Fantovu. Taussig sám bu
osobn vedl správu tchto podnik, nebo ml ve správní

rad rozhodující hlas. Rytí Taussig ml ve svém porte-

feuillu skoro všechny akcie tchto dalších prmyslových
podnik: petrolejových podnik haliských, rak. dlní
a hutní spolenosti, kraské železáské spolenosti, rosické

dlní spolenosti, rakouské textilní továrny elektrické

spolenosti »Union« a nové vídeské spoitelny, která

má vklad za 37 million korun.

Vídeský »Extrablatt« oceuje Taussigovu innost,

praví: »Pod jeho mocí stály nejdležitjší dráhy železné,

jež protínají íši od severu na jih a od východu na zá-

pad, doprava po ece Dunaji od Pašova až do Želez-

ných vrat. Petrolej, železo, bavlna, kartoun, uhlí ptaly

se u Taussiga, jaké mají znamenati prodejné ceny.«

Obraz velmožného Taussiga ješt trefnji kreslí orgán ví-

deské bursy »N. F. Presse«, jež píše o Taussigovi jako

o skuteném zlatém bžku takto: » Taussig byl v Rakou-
sku veejnou mocí. Vlády, které v Rakousku se stídaly,

nic nezmohly proti nmu, také bankovní editelé jiní

s nho nebyli, též kursy cenných papír a parlament

byly sláby na Taussiga. Taussig ml za posledních desíti-

letí nejvtší vliv na rakouskou vládu. Byli sice mini-

sterští pedsedové, kteí tak trochu skrze prsty hledli na

Taussiga, ale vlas na hlav mu zkiviti nemohli. Žádná
vláda nechtla si se svým bankéem rozliti ocet, Taussig

mohl si opravdu dlati co chtl : hrál si s rakouskou

vládou. Dal se do spor s vládou uherskou, a jak ra-

kouský, tak i uherský ministr obchodu byli v obran
proti Taussigovi velmi skromní. Rytí von Taussig do-

sáhl nejvtšího svého životního prospchu tím, že stal
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se vládním bankéem. Taussig ml úvr svtových ban-

kovních dom, takka sedl v nesetných milionech a

mohl milliony tyto bu nabídnouti neb zapíti.« — Ta-

kové moci nabyl v Rakousku vnuk chudého židovského

uitele pot z páté tvrti pražské. Jaká to kariéra

!

Král ! Neml koruny na hlav, ale ml koruny
v kapse. Jeho vladaské žezlo bylo zlaté a tím vládl

nad rakouskými vládami po celá léta. Když minulý pátek

vezen byl na hbitov, šla za rakví všeckna penžní kní-

žata. A jako ministranti šli též rakouští a uherští mi-

nisti. Vždy pochovávali svého — krále !

f) Spekulace na burse s akciemi
Škodovkami.

»ech« pinesl dne 22. dubna 1911 tuto zprávu:

»Co se dalo pedvídat i, dostavilo se pedevírem a vera,

díve, než všeobecn se oekávalo. Akcie závod Ško-

dových, jichž kurs v posledních nkolika dnech vyhnán
byl technikou bursovní spekulace do závratné výše —
a obecenstvo bylo varováno —

,
poaly pedevírem a

vera rapidn klesati. Náhlý tento pokles, dosáhnuvší

difference 100 korun, zpsobil zejména v obecenstvu,

které do spekulace s tímto papírem dalo se zlákati,

ohromnou paniku.

Již ped nkolika dny pohlížely obezetnjší kruhy

na toto ádní spekulace s odvodnnými obavami, které

se také následkem pedverejších a verejších prodej
dostavily. Pece však likvidace haussy byla vera klid-

njší, než jak po pedverejších náhlých poklesech dalo

se oekávati. K tomu ovšem v prvé ad pispla okol-

nost, že jakmile akcie klesly na nejnižší kurs, objevila

se na trhu opt znanjší poptávka, jež podporována
byla nepotvrzenými povstmi, že utvoil se zvláštní syn-

dikát, jenž prý se chce pokusiti, aby vysoký kurs Ško-

dovek uhájil. Praví se však, že dle vší pravdpodobnosti
tu jde vlastn o veliké koup úhradní. Pes to však kurs

Škodovek klesl ze 799*50 na 697*— a konen zotavil

se na 709*— K. — Panika dosáhla vrcholu vera ped
zahájením bursy. Teprve vera objevilo se, kdo všechno

na burse dnes spekuluje.

V zoufalé netrplivosti oekávali lidé, kteí se sú-

astují bursovních obchod, na zahájení dopolední bursy.

Již díve, než dáno zvoncem znamení k zahájení bursy,

poal obchod, a když vchod do bursy byl oteven, došlo
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k dsné tlaenici, ba i ke rvakám o vstup do bursov-

ního sálu. Všude byla patrna rozilená nálada. Vše hr-

nulo se do kulisy Škodových akcií, kde nabízeno 740 K.

Jakmile však obchod zahájen, nastaly prudké nabídky,

které šly dosti na odbyt. Konaly se velké koup inter-

venní, jimiž zabránno hlubšímu úpadku. Tím se také

smýšlení ponkud uklidnilo. — Pes to byl pedverejší
náhlý pokles akcií tchto pedmtem všeobecného roz-

hovoru v nejširších kruzích. V salonech, v divadlech,

v zábavních místnostech nemluvilo se o niem jiném

než o Škodovkách. A to nejenom na burse, nýbrž všude.

V jisté kavárn, nalézající se u bursovní budovy, došlo

mezi bursovními spekulanty a mezi bursovními makléry

k boulivým výstupm. Ped bursovní budovou udály

se pak pímo srdcervoucí výjevy. Pedverejší pokles

Škodovek již asn z rána pilákal ped bursovní bu-

dovu celé zástupy spekulujícího obecenstva, které o pí-
inách poklesu živ debatovalo. Bursovní rampa, již

dávno ped zahájením bursy naplnna byla nkolika sty

bursovních návštvník, k nimž pidružilo se také obe-

censtvo mimobursovní, které súastnilo se spekulace ve

Škodovkách. Nápadným byl zejména poet žen, z jejichž

tváí bylo pozorovati, jak tžké utrply ztráty. Tak prý

tam mimo jiné byla i jedna dáma, prý jakás hrabnka,
která prý rozilen mluvila se svým maklérem, a asto
prý vyhrkly jí slzy z oí. Vyprávlo se, že náhlým kles-

nutím kursu Škodovek utrpla ztrátu nkolika set tisíc

korun. A vedle této elegantn ustrojené dámy stála prý

obyejná žena z lidu, s ervenýma od pláe oima, po-

sluhovaka z veejného záchodku, která prý se dala

emi svésti ku spekulaci ve Škodovkách, a pozbyla ve-

škerých svých úspor. Události v kulise Škodových akcií

mly ovšem tísnivý vliv i na náladu ostatního trhu cen-

ných papír. Všude pevládalo mínní, že jest nutno
zisk realisovati. Tak klesly alpinky o 6 K, zbrojovky

o 19 K, salgo-tarjanské o 17 K, Leykam-Josefodolské
o 6 K, západoeské uhláské o 11 K, všeobecné stavební

o 4 K, Mostecké uhláské o 10 K, paroplavební o 6 K,

pražské železáské o 6 K, wenerbergské cihelny o 8 K
atd. — Na odpolední burse dostavilo se smýšlení již

ponkud klidnjší. V akciích Škodových došlo k úhrnným
koupím a papír stoupl opt na 725 K, pi emž jako

dvod tohoto zotavení uvádno, že dividenda pro píští

rok vymena bude prý na 30 K.«
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Dva dny po tomto švindlu na burse konala se valná

hromada akcioná, jako by se nechumelilo. »Dle ped-
ložených zpráv podávají íslice letošní bilance obraz

utšeného rozvoje závod spolenosti této. Pes to, že

v celku nelze hospodáskou situaci minulého roku na-

zvati píznivou, bylo správní rad možno znan zvtšiti

odbyt ve všech oddleních. Ocelová huf vstoupila do
tohoto roku se znanými objednávkami. Obruová vál-

covna a továrna na vagónové osy jest uspokojiv za-

opatena objednávkami pro státní dráhy a dostatenými
objednávkami pro dráhy soukromé. Zbrojovka ukonila
minulý rok výzbroj »Radeckého« a kižáku pro Uruguay,
dále provedla ást výzbroje pro »Zrinyi«. Jako potšlivé

znamení rostoucí konkurenní schopnosti zbrojn-tech-

nického oddlení této spolenosti uvádí se první vtší

objednávka polních dl pro ínu, dále nkolik objed-

návek váleného materiálu, které obdržela spolenost od
stedoamerických stát. Pes to, že obchodní situace vý-

roby stroj jest stísnna, došly též pro toto oddlení
znané objednávky. Správa uznává za vhodno na úhradu
zvýšených poteb zvýšiti kapitál spolenosti z 25 na 30
mil. korun; vydáno 25.000 akcií po 200 K, jež mají býti

nabídnuty akcionám za kursu 330 K. Ve píin vy-

hlídek pro tento rok se sdluje, že dosud bylo pozoro-

vati mírné stoupání konjunktury. Tento moment a okol-

nost, že spolenost mla na poátku roku ve všech od-

dleních svých závod vtší stav objednávek, umožuje
správ nadji, že na rok 1911 bude dividenda mírn
zvýšena. Z istého zisku 3,637.278 korun bude se vy-

pláceti úhrnná dividenda dvacet korun za akcii. Re-

servnímu fondu bude krom statutárního obnosu 174.168 K
pikázáno ješt 525.813 K; tím dosáhne reservní fond

obnosu 2,500.000 K, tudíž výše stanovami vytené, a

231.323 K bude pevedeno na nový úet. Valná hro-

mada schválila bez debaty jednomysln zprávu o návrhu

na rozdlení istého zisku a konen navržené zvýšení

kapitálu, jakož i píslušné zmny stanov.«

Jak vidíme, o švindlu s akciemi na burse ani muk.

Poprasky na bursách se opakují pravideln po delších

pestávkách. Jedná se tu o znehodnocení akcií Škodo-

vých, železásko-zbrojnických podnik v Plzni. Soukromé
tyto závody byly roku 1899 pemnny na podnik ak-

ciový. Roku 1909 sedli ve správní rad Julius Blum,

žid, president, Max Feilchenfeld, žid, vicepresident, Leo-
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pold hrab Auersperg, Theodor Hoffmann, Julius Nossal,

žid, Leonhard von Schmeigert, Karel rytí Škoda, Josef

Turezsky, Hugo Urban, Fr. Kellner. Generálním edi-
telem je rytí Škoda.

Akciový kapitál obnáší 25,000.000 K, jest na to

125.000 kus akcií, které byly v nominelní cen 200 K
emitovány. Na burse v Praze byly prodávány roku 1907
za 270 K subskribcní ceny. Roku 1908 vyplácelo se

16 K dividendy, to jest 8 procent úrokové míry.

Rodina Škodova mla roku 1907 v rukou za 13 mi-

lion K akcií. Roku 1908 byl úhrnný istý zisk závodu
v rozvaze zaadn v obnosu 2,648.249 K. Dle výkazu
bursovního listu ze dne 16. dubna 1911 platila jedna

akcie Škodovky na vídeské burse 763 korun. Ped
4 lety bylo na burse v Praze prodáváno 30.000 kus
tchto akcií, jak jsme shora uvedli, za 270 K. Bhem
4 let vyhnala divoká spekulace cenu tchto akcií

z 270 K na 763 K. Dne 24. dubna platily akcie ty

650 K. Poítejme tu ztrátu. Máme zde 125.000 kus
akcií.

Úhrnná cena

za kurs 763 K 95,375.000 K
» » 650 K 81,250.000 K
ztráta 14,125.000 K

Ješt v nedlním ísle »Neue Fr. Pr.« byl rytí

Škoda tak drzý, že ve zvláštním lánku vychvaloval

rozmach železáského prmyslu v Rakousku a dlal tak

náladu, aby akcie železáského kartelu stoupaly.

Kdo Škodovky na burse ve Vídni hodil na trh

a tím znehodnocení zpsobil, jest nám neznámo. Jakýsi

potrefený žid napsal do listu pražských žid »Prager

Tagblatí« dne 23. dubna 1911 veliký náek na úvodním
míst. Svádí vinu na hloupé obecenstvo, a piznejme se

upímn, že jednou za tisíc let promluvil žid pravdu.

V lánku tom se celá píhoda se Škodovkami vysvtluje

následovn. Vyhánní cen akcií Škodových, které se po-

slední dobou na popud jistých finanník provádlo,
bylo náhle ve tvrtek 20. dubna zaraženo. Akcie tato

plná lesku náhle ho ztratila. Na místo fantasie nastou-

pila chladná vypoítavost. Publikum dostávalo obas
varovné pokyny, ale nedbalo jich. Divoká honba za

za Škodovkami neznala mezí. Útok baisist stail, aby

banky byly donuceny exekun akcie prodávati. V Praze
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jistý inženýr vynutil si na smnárn nákup Škodovek
a sotva nákup uzavel, na který položil 10.000 K záv-

davku, ztratil celou tu sázku. Nejsme jisti, že se po-

dobné pípady nebudou opt opakovali. Obecenstvo
jednou poškozené na chvíli couvne, ale pak se zase

vrhá do spekulací, jako by se nikdy nic nepihodilo.

Veškeré papíry v Rakousku na dividendy odkázané jsou

vycenny nad jejich skutenou hodnotu. Vinu toho nese

hlavn hráská náruživost obecenstva. (Tím chce žid

omlouvati darebáctví finanních žid na burse pso-
bících.) Vždy v Rakousku i soudy oceují nkteré pa-

píry za pípustné k ukládání sirotích penz, které pa-

píry v jiných zemích jako v Nmecku by nesmly ani

na bursu. My máme na burse ve Vídni hodnoty banky,

které nemají skorém žádných záloh. Jsou zde hodnoty
továren, na které se nevyplácí žádná dividenda, jen když

stát pustí njaké vtší objednávky anebo když kartel

svým tlakem žene ceny tovar do výše, pak se vysypou
dividendy. Jinak se dostaví hubený rok a závody nevy-

kazují hrubého zisku. Staí jen, když nkterá malá to-

várna prolomí kartel a páni jsou se svými výpoty, se

ziskem v koncích.

Mnozí jsou stále toho názoru, že hrou na burse

lze zbohatnout. To mohou vit jen blbci. Na burse

mohou zbohatnout jen velcí finanníci, kteí pjky
sami mají v rukou a je upisují. Jsou to jen velicí bo-

hái, kteí mají v rukou vládu a podíl ve velikých pr-
myslových podnicích. Obecenstvo, které jde na bursu

hrát, nemže nikdy vyhrát, nýbrž vždycky prohrát. Kdo
tomu nechce vit, a si koupí »Prager Tagblatt« ze

dne 23. dubna 1911, tam to stojí v úvodním lánku
erné na bílém. Jak jsme již pravili, jednou za tisíc let

promluvil žid pravdu. Pro byly Škodovky na burse ve

Vídni tak vyhnány do výšky, toho je pvodce tak zvaný
železáský kartel.

Veškeré železáské podniky v Rakousku i v Uhrách
jsou na základ podepsané smlouvy spojeny v jeden

výrobní a obchodní svaz. Výkonný výbor tohoto kar-

telu jest ve Vídni. Úadují zde Oskar Rothballer, Rudolf

Dialitti a Ludwig Taussig. Žádná železáská továrna ne-

smí samostatn na vlastní cenník prodávat výrobky,

nýbrž smí je prodávat jen dle cenníku, jak je vypraco-

ván pro všechny továrny. Kartel ten platí do konce

roku 1917. Železáský kartel prodal roku 1908 úhrnem
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74,000.000 metrických cent výrobk. Kartel ten pra-

cuje tak, aby cizé železáské firmy nemohly dodávat že-

leznou surovinu neb výrobky levnji než domácí firmy.

Na píklad roku 1907 prodávalo se železo v prutech ve

Vídni 100 kg za K 21*78. Totéž železo z Nmecka do
Vídn dopravené stálo 22 korun. Z toho mžeme si

uiniti pojem, jak drahé jest železo i zboží následkem
kartelovaných cen u nás. Je to vydírání obecenstva bez

nože a bez krve dle amerického vzoru. Na základ to-

hoto kartelu a na základ cla stouply akcie všech kar-

telovaných železáských podnik na výši pímo švin-

dléskou. Jelikož ve Škodovce se vyrábí vše, co naše

armáda na výzbroj potebuje, hnali špekulanti ceny

akcií do výše,^ ponvadž se budou stavt ohromné vá-

lené lod a Škodovka z toho bude míti na celou adu
let tuný zisk. Špekulace se Škodovkami zniila celou

adu slepých hrá, z nichž nkteí i k samovražd byli

dohnáni.

»Národní Politika« pinesla o tom 26. dubna ná-

sledující úvahu:

Ldálosti, které sbhly se v posledních dnech na
vídeské burse, jsou takového rázu, že pesahují daleko

úzký rámec zájm bursovní spekulace, a že mohou býti

smle nazvány zjevem, který jak po stránce sociáln-

spoleenské, tak po stránce hospodáské zasluhuje nej-

vyšší pozornosti. Neobyejn prudký a mimoádný vze-

stup akcií Škodových závod a v záptí na to následující

rozmetání honosné budovy kursové není totiž episodou

nebo zjevem, který by stál zde bez spojitosti s hlubšími

podklady vývoje kapitalistického hospodáství, nýbrž jest

vyvrcholením událostí, které budí již po dlouhou dobu
znanou pozornost v kruzích kapitalistických a hospo-
dáských vbec.

Jsou tomu práv dv léta, co zrodila se finanní
konjunktura, která vtiskla poslední dob svj ráz. Ne-
bezpeí válené na jae 1909, tak blízce hrozící, bylo

šastn odvráceno a hospodáské kruhy v íši a s nimi

v prvé ad bursa oddechly si, vidouce ped sebou dobu
klidu, který již zdál se býti ztracen. Byla to doba, která

pinesla kapitalistickému svtu ve zvýšené míe znanou
citlivost pro všechno, co znlo pízniv pro posouzení

píštího vývoje a co znlo píjemn pro všechny ty,

kteí njak souvisí s prací na širokých lánech hospo-
dáské podnikavosti.

Rudolf Vrba: Vláda penz. 8
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V íé dob Amerika zaala vysílati do Evropy zprávy,

které den ode dne znly nadjnji a píznivji. Pravilo

se, že Unie stojí bezprostedn ped novým velkolepým
rozmachem svých hospodáských sil a uvažovalo se, že

takováto mocná vlna nové konjunktury musila by se pe-
nésti do Evropy, kterou by vyburcovala z její hospo-

dáské stísnnosti. Evropské bursy a s nimi také bursa

vídeská s nadšením pijímaly tyto zprávy a tyto úvahy.

Nedávná krise a následující na to hospodáská tíse za-

nechala také v bursovních sálech svoje zetelné stopy

a spekulace vyhladovná delším odíkáním nedokav
již žíznila po novém zlatém dešti. Ve Vídni, jak eeno,
nálada byla pro tento zvrat v posuzování situace zvláš

píznivá a tak již v lét 1909 bylo lze pozorovati na

vídeské burse neobyejný ruch, který projevil se také

nevyhnuteln ve zvyšování všeobecné úrovn kursové.

Byl to jeden z tch zajímavých pípad z psychologie

dav, který vystupoval tu na oi pozorovatele. Po dlou-

hých letech stagnace, ve kterých zájem pro akcie byl

nepatrný, ve kterých mluvilo se o úpadku vídeské
bursy a ve kterých široké obecenstvo stranilo se spe-

kulace, nastal zde rázem takový pevrat, že budil na

všech stranách pozornost a budil i velmi brzy starostlivé

obavy. Tato mocná vlna optimismu a nové lásky k di-

videndovým hodnotám zstala nejprve spoutána zdmi
bursovních sál. Spekulace súastnily se pouze kruhy

bursovní a finanní, avšak úspchy, které jim byly^ úd-
lem, vzbudily dosti brzy pozornost kruh širších. Široké

obecenstvo podléhá pravideln teprve sugesci píkladu
a dá se také pro bursovní spekulaci získati teprve tehdy,

když kursy stoupají a když docílené zisky svádjí k na-

podobení. A tak asi na podzim 1909 zrodila se ona
vlna, která potom zachvacovala stále širší a širší kruhy.

Úspchy jednch lákaly druhé a tak kupováno stále

více, pi emž z dvod pirozených úspchy zde adily

se k úspchm. Není žádné pochyby a bylo by to zby-

tenou ilusí pehlížeti tento moment, že hlavn tato

strhující vlna optimismu a nadjí na snadný zisk to

byla, která uinila akcii náhle tak oblíbenou u nejširších

vrstev.

Ovšem: tento proud nevybíjel se pouze v hlav-

ních spekulaních papírech a v bublinovitých vzestupech

kurs hodnot do té doby skorém neznámých. Vždy je

zde široká vrstva lidí opatrných, kteí nedají se nikterak
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svésti k pouhé he. Ti však vidli úspchy odvážnjších
spekulant, vidli šum a ruch bursovních obchod na
všech stranách a pirozen i oni byli zataženi do okruhu
obliby pro akcii vbec. Slyšeli o nové konjunktue, což

ovšem bylo namnoze výplodem obrazotvornosti tch,
kteí chtli odvodniti vzestup kurs, vili v toto píští

skvlých výsledk hospodáské práce, avšak klidnjší

a reelnjší jich povaze vyhovovalo, když spokojili se

akciemi mírnjšího rázu, akciemi bank a solidních pr-
myslových podnik, nech již starších nebo nov zaklá-

daných. Tento moment, který bylo by bláhovo si zastí-

rati, byl blahodárným úinkem spekulaní vlny. V po-

sledních letech bylo skutenou obtíží umístiti v širším

obecenstvu vtší položky akcií a tato situace, vyvolaná

nedvrou obecenstva a udržovaná nedostateným po-

krokem v hospodáském vzdlání, byla jednou z hlavních

píin, že Rakousko ve svém vývoji hospodáském z-
stávalo o tolik pozadu za ostatními státy. Úkoly sesku-

pování kapitál drobných v jednotné podnikatelské

initele byly u nás až dosud málo chápány, a to poci-

ováno tíživ také v echách, kde pomrn mladý život

hospodáský nemohl nám ješt dáti adu kapitálov sil-

ných jednotlivc, kteí by neodvisle od seskupování ka-

pitál drobných uplatovali svoje podnikatelské schop-

nosti. Nyní tedy došlo k pronikavému zvratu této situace

a je pochopitelno, že uvítán byl všemi, kterým záleží

na volném a energickém rozmachu hospodáských sil

u nás s velikým zadostiuinním. Oživení zájm pro

akcie možno nazvati ziskem, který by bylo štstím trvale

zachovat, aby nesl dále dobré úroky.

Ale trvalé uhájení tohoto velikého hospodáského
zisku bylo v poslední dob ohrožováno. Po nkolika-

msíní pestávce nastal ve Vídni po Novém roce nový
rozmach spekulaní horeky. Delegace byly nuceny
schváliti ohromné sumy vojenských výdaj, a to stalo

se pro vídeskou bursu heslem k divokému a velmi

málo vcn podloženému vyhánní kurs do výše. Ped-
mtem horené spekulace staly se ovšem v prvé ad
akcie závod, kterým vojenské dodávky byly zadány,

a v popedí tchto hodnot, jimž dán kursovním vtipem

název »deleganí«, stály akcie Škodových závod. V di-

vokém shonu a za velkého vzrušení vyhnán kurs tohoto

papíru bhem tí msíc o 400 K do výše a nikdo pi
tom neptal se, zdali jest to vcn odvodnno a zdali

8*
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zisky podniku toho mohou vzestup takový opravovati.

Kursová hodnota všech akcií Škodových stoupla tak asi

o 50 milion korun a šílenost tohoto poínání vysvitne

z toho, ekneme-li, že suma zakázek vyšlých pro podnik

ze zasedání deleganího inila rovnž 50 milion kor.

Horeka spekulaní zachvátila nejširší vrstvy a náhle

tam, kde až dosud o bursu starali se nejmén, sledo-

vány každodenn s rozrušujícím naptím zprávy o di-

vokém tanci kurs vzhru a dol. Zdálo se, že odvaha
spekulace a její fanatismus, se kterým vrhala se do od-

vážných bursovních závazk, nemže již ani skoniti

porážkou. Ale ta pišla v dob, kdy málokdo ji oeká-
val a pekvapila sta tch, kteí nakoupili za nejvyšších

kurs. Z ohromného vzestupu tí msíc ztracena bhem
tí dn polovina a na burse, ped ní a daleko široko

v mstech i na venkov bylo lze pozorovati scény di-

vokého zoufalství a marného již pokání. Došlo tu k bo-

lestné, avšak ozdravující lekci, která na štstí minula bez

vážnjších následk pro to, co je zdravým zjevem pi
probuzené lásce širokých vrstev k akcii. Nedošlo k tomu,

eho se bylo obáváno, a šílenství hrá a jich pád ne-

dovedly strhnouti zdravou sympatii rozumnjších živl
k úastenství na akciovém podnikání. Byla to lekce

pro všechny, obecenstvo, banky i bursu, pro všechny,

jimž zá eží na udržení té sympatie, která se zrodila ze

strhující vlny optimismu a touhy po snadném zisku,

lekce pro všechny, jimž záleží na tom, aby sympatie ta,

oištna od nebezpeného pívsku nezdravých vášní stala

se trvalou a plodnou pro široké lány hospodáské práce.

Zdravá ta lekce ukáže snad všem, že trvalé hodnoty
a trvalý zisk mohou zroditi se pouze z této práce,

z práce vytrvalé, tžké, avšak vždy vdné pro toho, kdo
vnuje se jí s láskou a kdo nedá se z lásky té vy-

trhnouti lákáním nezdravých vášní.

Orgán socín se rozebhl proti kapitalistm vydi-
duchm v lánku 25. dubna:

Zatím co zraky obyvatelstva Pedlitavska obráceny

jsou k píštím volbám, djí se na vídeské burse vci,

které odehrávají se jednou za lidský vk. Kdo bude
psát jednou djiny našich dn, musí napsati djiny bursy

z ledna, února, bezna a dubna 1911. Mšácké strany

povolily v tchto msících molochu vše, co žádal
;

pro

majitele továren na válené poteby nastala pak pravá

doba žní zlata. Bez svého nejmenšího piinní bohatla
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tu ada akcioná každým dnem o tisíce a statisíce, ba

nkteré rody o miliony. Majetek ddic Škodových zvt-

šil se v tchto msících o 25 milion, dík té okolnosti,

že výrobou vojenských poteb, pancé, dl, pušek, ste-

liva, zamstnává se jen nkolik málo továren a že vojen-

ská správa odhodlala se žádat o 312 milion korun na

dreadnoughty. Pi tom ovšem ddicové Škodovi nehnuli

ani prstem. Pípad akcioná Škodovky jest sice typický,

ale není ojedinlý. Podobn jako akcie Škodovky stou-

paly akcie Pražské železáské spolenosti a její akcionái

bohatli o miliony.

Akcie Škodovky, jejíž základní cena jest 200 korun,

stála 10. ledna již 420 K, 13. ledna 431 K, 19. ledna

442 K, 26. ledna 453 K, 28. ledna 482 K, 6. února

485 K, 14. února 502 K, 21. února 536 K, 6. bezna
546 K, 31. bezna 662 K, 7. dubna 676 K, 18. dubna
773 K, 20. dubna 837 K ! Akcie Pražské železáské

spolenosti, jejíž základní cena jest 200 zlatých, stála

23. ledna 2597 K, 30. ledna 2615 K, 28. bezna 2728 K,

29. bezna 2742 K, 31. bezna 2745 K. Pražská žele-

záská spolenost vyplácela posledn dividendu 150 K
na akcii v pvodní cen 200 zl.

!

Akcie Poldiny huti, v pvodní cen 200 zl., stála

10. ledna 575 K, 11. ledna 577 K, 16. ledna 585 K,

26. ledna 596 K, 30. ledna 601 K, 16. února 610 K,

17. února 627 K, 21. února 648 K. Akcie Hirtenberg-

ské továrny na náboje, znjící na 400 K, stála 11. ledna

1150 K, 12. ledna 1164 K, 13. ledna 1172 K, 16. ledna

1177 K, 18. ledna 1180 K, 19. ledna 1203 K, 26. ledna

1226 K, 28. ledna 1237 K, 30. ledna 1246 K, 31. ledna

1270 K. Akcie zbrojovky, v pvodní cen 100 zlatých,

stouply v lednu ze 745 na 760 K. Akcie továrny na

dynamit, v nominální cen 200 zlatých, stoupaly : 31.

ledna 1560 K, 1 . února 1570, 14. února 1585, 24. února
1600 K, 2. bezna 1610 K. Akcie Rimamur, v pvodní
cen 100 zl., stouply ze 678 K na 693 K.

Honba za akciemi tch továren, kterým budou za-

dány vojenské dodávky, byla v minulých msících pímo
šílená. Ke kapitalistm, kteí tžili již ze založených
továren, pistupovali jiní, kteí nové továrny zakládali.

V Uhrách zízena nová továrna s kapitálem 5 milion
korun. Koncese udlena Všeobecné kreditní bance, Ško-

dovce a firm Manfred Weiss. Železáská spolenost
Rima-Muranyiská rozmnožila svj kapitál o 8 milion
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korun vydáním tyiceti tisíc kus akcií. Ringhofferova

továrna promnila se na akciovou spolenost. Takové
byly události z minulých ty msíc, do nichž spadá

18. únor 1911, kdy ve vojenském výboru povolena stavba

dreadnought a všechny ostatní, požadavky námonictva
i vojska, jakož i zvýšený rozpoet spolený, a 4. bezen
1911, kdy všecko to povoleno i v plenu delegací. Jestli

kdy, tedy v minulých tyech msících podán byl dkaz,
že kapitalism a militarism jsou dva spojenci, z nichž

jeden bez druhého nemže žít, z nichž jeden druhého
udržuje. Hnaní akcií továren na vojenské požadavky
vyžádalo si také již své obti. Dne 20. a 21. dubna
nastal pokles akcií Škodovky. Akcie klesly náhle s ceny

837 K na 695 K. Diference obnášela první den 140 K,

ve dvou dnech ztratily pak akcie Škodovky na hodnot
dv st korun. První obt tohoto poklesu papír Ško-

dovky jest bývalý editel spolenosti pojišující na život

»Atlas« Josef Exel. V sobotu zastelil se ranou z revol-

veru u dóblingského hbitova ve Vídni. Milionái tu

vznikají ped našima oima. Ne spoivostí, ne zvláštním

piinním, ne námahou, ne úmornou prací, prost hon-

bou za akciemi a stíháním kupon, a zatím co takto

kladou se základy nových majetk, na mrtvolách sebe-

vrah vzkvétá blahobyt nkolik rod ! A pi tom statisíce

a statisíce ostatního obyvatelstva žijí pi nejúmornjší
práci v nejvtší bíd, sklánjíce každodenn svou hlavu

se vzrušujícími starostmi nad tím, jak uchrání sebe a svou

rodinu ped zoufalstvím.

Mže být pádnjšího dkazu o zlotilosti kapitalismu ?

Nikoli. Není skuten lepšího dokladu o tom, že dnešní

spoleenský poádek stojí na špatných podkladech.

Zde vidíme tu hanebnou hru »Pr. Lidu« se svým
tenástvem. Zde chybí jen, aby za milionáe železníky

oznaeni byli církevní hodnostái. » Právo Lidu« zaml-

uje vdom majitele akcií a hlavní machry železáského

kartelu židy. Povíme mu je hned. Uvedeme zde správní

radu dvou nejmocnjších železáských podnik.
a) Alpíne Montangesellschaft. Akciový kapitál

72,000.000 K. Správní rada: hrab Max Montecuccoli,

August Stuchart, Dr. Luggin, Max Burger, Gustav Bunzel,

Artur Drasche, Jindich hrab Dubsky, Max Feilchenfeld,

Karl Furstenberg, Fr. hrab Hardegg, Anton Kerpely,

Vilém Kestranek, Pavel Kuppelwieser, Ed. Palmer, Ed.

Rauscher, Dr. Moic Schreiner, Max hrab Trauttmans-
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dorff, Bedich Wanieck, Otto Wolfrum. Hlavní editel

Karpely. Prokurista Czech, Oskar Rothhalter, Moic
Caspaar.

b) Pražská železáská spolenost. Akciový kapitál

25,700.000 K. Správní rada: Bedich Wanieck, Karel

Kupelwieser, Karel Wolfrum
;
Max Feilchenfeld, Karel

Fúrstenberg, Th. Hoffmann, Vil. Kestranek, P. Kuppel-

wieser, Robert Lenk, Richard Lieben, Isidor Weinberger,

rytí Wessely, Otto Wolfrum. Prokuristé: Max Epler,

Dr. Erben, Dr. Herz, Zdenko Horovsky, Viktor Obe-
covsky. Zde jen malý píklad. Všude titéž židé a pro

parádu njaký ten pan hrab. Pr. Lidu mlí jak pes

o tom. Socíni a jich vdci ukazují se zde ochránci žid
milioná, dráždí obecenstvo k drancování majetku

mšák kesan, hlavn knží a chrání milionáe židy.

Tímtéž zpsobem rozepsal se o vládcích železá-

ského kartelu bývalý místopedseda poslanecké snmovny
Steinwender v úvodním lánku Pr. Tagblattu 21. dub-

na 1911:

V poínajícím volebním zápasu stojíme proti sociál-

ním demokratm, nikoliv však protože jsou zástupci

dlnictva, ale z té píiny, že provádjí jednostrannou

tídní politiku proti každému majetku, také proti majetku,

vyzískanému prací. Sociální demokraté chtjí, docela bez

ohledu na svj program budoucnosti, vtší mzdy a mén
práce, a ježto s tímto požadavkem mnohdy zvítzí, pi-
spívají takto docela zejm ke vzrstající drahot. Od
státu, který pouze trpí a neuznávají, požadují mnoho,
odpírají však svého schválení nejen nynjším, ale také

budoucím státním píjmm. Pes to však jest záhadou,

jsou-li sociální demokraté práv tmi, kdož nejvíce po-

škozují mšácký stát. Obanské strany nepotebují vždy
ustupovati, ve skutenosti iní tak jen politikové a vlády,

zatím co podnikatelé soukromí nauili se eliti stávce

výlukou a dospli v tomto ohledu již k veliké dokona-
losti. Též odpírání daní není tak nebezpeným; ne-

zmaili socialisté vyízení rozpotu, nýbrž uinily tak

slovanské, obanské strany. Ostatn hlasovali sociální

demokraté dokonce pro nutné projednání rozpotu, ímž
dokázali, že popírají stát snad jen v theorii, ale nikoliv

v praxi.

Jsme nuceni doznati oprávnnost tvrzení sociali-

stické literatury, jež pokouší se dokázati, že mšácký
stát nebude znien sociální demokracií, ale kapitalismem.
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Jest jisto, že Marx jest pekonán a že vývoj vcí usku-

tení se jiným zpsobem. Kartelly a banky, které ovlá-

dají situaci, vysoká ochranná cla, státní dluhy a náklady

na zbrojení jsou jejich spojenci, vlády, parlamenty a žur-

nály pomocníky. Podrobného dkazu nemožno provésti

tuto, ale pece mžeme naznaili jej, pi emž omezíme
se jen na Rakousko, ježto není jinak ani v Uhrách, ani

v Nmecku a Americe, zatím co základy našeho spole-

enského ádu ve Francii, Anglii a jiných státech ješt

mén jsou oteseny.

Nejznámjší u nás jsou kartelly železáský a cukerní

;

tyto kartelly urují ceny a rozdílejí odbyt; vysokými,

ochrannými cly jest vylouena konkurence, kdo se

nepipojí, nedostane jako odbratel žádného zboží

a jako producent jest znien. Ponvadž pak existuje

nkolik set takových kartell, jsou jimi ovládány

valná ást výroby a konsumu. Financování jednotlivých

podnik a ješt více odbyt ovládány jsou malým potem
velikých bank, takže možno íci, že sedm guvernér
a editel tímají otže národního hospodáství ve svých

rukou. Tchto sedm lidí vypomáhá vlád ve mnohých
nesnázích, dosazuje leny panské snmovny do správních

rad ústav penžních, stejn jako bývalé ministry a sekní
chefy; minulého roku odali státní správ celou adu
vynikajících úedník. Pi tom falšují bilance, shromažu-
jíce tajné reservní fondy, dovedou využitkovati slabin

zákona o poplatcích a ustanovují kursy dle své libosti,

pokud nejsou tyto vyhánny ažiotáží ješt výše. Obe-
censtvo však sedá jim na lep; kupuje spekulaní papíry,

aniž by znalo jejich pravé ceny a na míst do spoitelen

ukládá své tžce vydlané peníze do bank. Stát pak do-

pomáhá takovému hospodáství dvojnásobn, vyluuje
soutž ochrannými, vysokými cly a znechucuje stálým

dláním dluh obecenstvu kupovati renty s klesajícími

kursy.

Lze pedvídati, co jednou nastane. Když soukromé
dráhy vyssávaly píliš obecenstvo, byly sestátnny. Tak
stane se i v jiných odvtvích. Nyní má monopol výroby
zápalek Banka pro zem rakouské, napesrok pejde do
rukou státu tento monopol. Cukerní monopol bude ná-

sledovati a za ním jiné.

Do správ bank budou dosazeni státní spoluspráv-

cové, pi emž nepovede se ústavm dobe. Stát ne-

rozumí tomu, aby spravoval své dráhy, tím mén osvdí
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se v komplikovaných obchodech. Le pes to stane se

tak skutkem, protože veejnost více dvuje minister-

stvu, ustanovenému císaem, nežli ministerstvu sedmi

bankovních editel. Takto dostaneme sociální stát ni-

koliv ze zdola, ale shora s veškerou tžkopádností byro-

kracie a protekního hospodáství.

Ješt nyní mžeme zachrániti obanský stát ped
nebezpeím zdola a vtším shora. Kapitál musí se státi

optn služebníkem práce a nikoliv jejím nesnesitelným

vládcem.

Švindl, který se provádl na burse ve Vídni s akciemi

Škodovkami, upoutal pozornost na železáský kartel. Obe-
censtvo málo se stará a také málo ví, jak velcí pod-

nikatelé semknou se v jeden celek, aby mohli koistit

z dobré obchodní konjunktury. Z toho dvodu máme
uzaveny kartely cukrovar, cihelen, pivovar a všech

možných stejnorodých podnik. Na píklad veškeré cihelny

kolem Prahy jsou ve svazku kartellovém. Cihly se pro-

dávají prostednictvím eské banky. Dnes nemže stavební

podnikatel nakoupit si lacino stavební hmoty, jelikož

nedostane zboží z cihelen, nýbrž musí je koupit v bance.

A tak to jde napoád. Nejmocnjší svaz podnikatelský

v Rakousku je známý železáský kartell. Nejvtší dlní
a hutní podniky v Rakousku jsou následující

:

a) rakouský erár má státní dlní podniky v Mostu,

Píbrami, Brixlegu, Celji, Rabbu, Idrii.

b) Rakouská spolenost Alpinka. Správní rada : Max
hrab Montecucoli, August Stuchart, dr. Luggin, Max
hrab Dubsky, Max Feilchenfeld, K. Fúrstenberg, Fr. hrab
Hardegg, Ant. Kerpely, Vilém Kestranek, Pavel Kuppel-
wieser, Ed. Palmer, Ed. Rauscher, rytí Shreiner, Max
hrab Trauttmansdorff, Bedich Wanieck, Otto Wotfrum.
Akciový kapitál 72,000.000 K. Rozdlen na 300.000 kus
akcií po 200 K a 60.000 po 200 K. Roku 1887 klesly

tyto akcie na 55 korun! Roku 1909 platily 678 korun!

Zakladatelem alpinek byl povstný dobrodruh Bon-
toux. Roku 1908 mla spolenost 28,393.238 K píjmu,
z toho byl istý zisk 17,967.374 K. Dlnictvu a úednictvu
bylo zaplaceno 1,217.249 K. Z toho si uiníme pojem,

jak bohatnou majitelé akcií tohoto podniku.

c) Montanní spolenost díve Stark. Hlavní editelé

císaský rada Rotky, K. Chrambach, Hvížálek, bratí

Stárkové. Akciový kapitál 10,800.000 K.
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d) Rakouská dlní a hutní spolenost. Správní rada

:

Emerich Kohl, Jul. Jaksch, Hugo Not. Akciový kapitál25.000.

000 K, rozdlen v 62.500 kus akcií po 400 K,

platily r. 1909 nejvíc 730 K.

é) Poldovka. Správní rada : Max Feilchenfeld, Karel

Kuppelwieser, Th. Hoffmann, Hoiovský, Lenk, Bernhard
Popper, Isidor Weinberger, rytí Wessely. Akciový kapitál
9.000.

000 K, rozdlen na 22.500 kus akcií po 400 K,
r. 1909 platily nejvíc 463 K.

/) Pražská železáská spolenost. Správní rada

:

Bedich Wanieck, Karel Kuppelwieser, Karel Wolfrum,
Max Feilchenfeld, K. Frstenbeng, Th. Hoffmann, Vilém
Kestranek, Pavel Kuppelwieser, Robert Lenk, Richard

Lieben, Isidor Weinberger, rytí Wessely, Otto Wolfrum.
Akciový kapitál 25,700.000 K, rozdlen na 64.250 kus
akcií po 400 K, roku 1909 platily nejvíc 2595 korun!

Zde je vidt obrovský švindl s akciemi na základ vy-

hnaných cen surovin kartelem. Roku 1908 bylo hrubých
píjm 20,439.945 K. istý zisk 13,032.108 K. Dlnictvo
a úednictvo dostalo pouze 249.645 korun!

Jest zde ješt celá ada menších podnik, jako

Dakovka, Rustonka, továrny na vagony ve Vídeském
Novém Mst, Štýrském Hradci, pak Stabilimento tecnico

v Terstu. Veškeré tyto podniky patily díve soukromým
podnikatelm a jsou nyní pemnny na podniky akciové.

Správu vedou vesms banky ve Vídni. Jsou to po vtšin
titíž lidé, finanní židé a njaký ten šlechtic pro parádu.

Železáský kartel je spravován pány Kestrankem,

a ostatní finanníky, židé Feilchenfeld, Julius Blum atd.,

vidíme stále na jevišti, a je to podnik ten aneb onen.

Je to hrstka milioná, žid, kteí ovládají v celém Ra-

kousku železáské továrny. Nejvtší zisky vykazuje po-

vstná Pražská železáská spolenost, jejížto akcie mají

nominální cenu 400 K a platí na burse 2600 až 2800
korun! Železáský kartel zdražuje železo a surové a
zhruba zpracované, neb na dobro zpracované v továrnách

dle své libosti. Nikdo se o to nestará a nikdo nemá
továrníkm co porouet. Pojistné tmto továrnám je

ochranné clo. Na píklad metrák železa v prutech platí

ve Vídni 24 K. Kdyby z Nmecka mohlo se tolikéž

železa dovézti k nám za 22 K, byl by tím dovoz
umožnn. Ale clo tomu brání. Vláda kartel je dnes

rozšíena po celém svt. Jen tu a tam se podaí kartel

prolomiti. Vynalézavá a šikovná hlava mže založiti
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továrnu a prodávat zboží levnjší, nekartelované. Ostatním

spojeným továrnám nezbývá pak jiného, než takového

kazimíra bu vžiti do svazku, nebo mu továrnu odkoupit

za drahé peníze. To jsou ovšem theorie. Zdali by se

ve skutenosti nkdo odvážil na takovou spekulaci vsadit

svj majetek, jest ovšem jiná otázka.

Kartely jsou protitlakem proti dlnictvu, které je

nucené organisované a vyvolává uspoádáním neustálých

stávek obranu podnikatel. Jestliže si dnes socínské dl-
nictvo vynutí zvýšení mzdy a chlubí se, že na základ
organisace dopomže dlnictvu k blahobytu, pak je to

vdomý podvod. Továrníci odpovídají dlnictvu kartelem.

Škodu z toho má však obecenstvo a dlníci sami, když
ne pímo, tak nepímo. Dosud nemohl stát zabrániti

tvoení kartel a zakázati zvyšování cen tovar a tak

znemožniti vydírání obecenstva. Státní správa by mohla
nejvýš žádat, aby kartelové smlouvy mly ád veej-

nosti a mly by se pedložit politickým úadm ku schvá-

lení. Nejvtší vliv a vládu dosáhly kartely v Severní

Americe. Zde ovládají všecko, celý stát a celý sociální

život. Nkolik židovských milioná s americkým jménem
panuje tu nad ohromnou zemí a nad 90 milliony lidí.

g) Rakousko-Uherská banka.

V obou íšských snmovnách ve Vídni a v Pešti

mají poslanci v rukou objemnou knihu, která obsahuje

nové stanovy rak.-uh. banky, které mají platit od r. 1911

až 1917. Dosud o stanovách tch v žádné snmovn
hlasováno nebylo až na to že slovní bitvy o placení

hotovými byly již svedeny. Banka prozatím pracuje na

základ starých stanov, jichž platnost jest prodloužena

na 6 nedl. Banka rak.- uherská byla založena cis. pat.

r. 1816. Poslední privilej byla císaským naízením r. 1899
ustanovena do konce r. 1910. Privilej banky vyprší na

dobro r. 1907, pak-li by se Rakousko oddlilo od Uher
z celního svazu. To se ovšem nestalo. Rakouská i uher-

ská vláda mají právo banku pevzít do státní správy a

sice letos. V tom pípad by stát byl povinen bance
zaplatit za 1 akcii 1250 K. Akciový kapitál banky jest

210 mil. K, jedna akcie na 1400 K nominální ceny.

Celkem je 150.000 akcií. Každá akcie jest oznaena
jménem vlastníka. R. 1816 byla banka založena pouze na

50.621 kusech akcií. Za jednu akcii položili vlastníci

100 zl. stíbra a 1000 zl. papíru.
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Roku 1884 dostali akcionái rakousko-uherské banky

14% dividendy. V » netušeném « hospodáském rozmachu
r. 1873 brali 11*16%, nyní jest dividenda skorém stálá

od r. 1876, kolísá mezi 4—8%. Dle toho také stoupá

cena akcií. R. 1906 bylo vyplaceno dividendy 6*45 pro.,

na 1 kus akcie 90 K 40 h. Dle toho platila akcie na

burse toho roku nejvtší hodnotu 2102 K. R. 1908 se-

dli v generální rad rakousko-uherské banky guvernér

dr. Biliski, viceguvernéi baron Winterstein, Josef Tar-

kovisch, námstkové: Leopold Lieben, Matj Pfeiffer,

radové : Bedich Suess, rytí Schoeller, Adolf Wiesenburg,
Otto Schlumberger, Otto Wolfrum, rytí Guttmann, Sig-

mund Gold, Ignác Schreiber, Alexander Deutsch, Leopold
Pfeiffer, Jindich Omonoviczft.

Tak vidno, že to hotová synagoga, je tu jen malé
procento neobezaných. Nejzajímavjší jsou ale skupiny

bankovních censor. V Praze zastávali úad censor
banky rak.-uh. r. 1908 tito pánové: Adolf Bloch, Leon
Bondy, K. Dimmer, Robert Forchheimer, Sigm. Hauro-
witz, Arnošt Janovski, Max Kahler, Samuel Kallberg,

Petr Krejí, Rajmund Kubík, baron Kubinzky, Jakub Le-

derer, Josef Novák, Jan Otto, Eduard Piccard, Jan Pro-

kpek, Viktor Riedl, František Rihl, A. ivná, J. Ronz,

G. Ryšánek, J. Sobitszka, K. Tichý, šlechtic Waldek, bar.

Zdekauer.

Máme tu pohromad smetánku pražských finanních
žid, a nkolik kesan pro parádu. Nejšpásovitjší je,

že mže býti censorem rak.-uh. banky povstný Sobitszka.

Privilej rakousko-uherské banky spoívá v tom, že ona
jediná smí do obhu dávat papírové peníze a musí za

n ruit pípadnou zásobou zlata. Koncem r. 1904 bylo

v celém mocnáství rakousko-uherském v rukou obe-

censtva :

zlatých mincí .251 mil. K
stíbrných penz 68V2 * »

papírových penz 1698 » »

niklák a korunek .... . . 2581
/2 » »

Veškeré obyvatelstvo Rakousko-Uherska mlo v rukou
toho roku 2279 milion K penz. Na jednoho obyvatele

pipadlo 49 K. Jak vidíme, hlavní ást platebních penz
jsou bankovky vydávané bankou rakousko-uherskou.

Seteme-li ražené mince, bylo jich v obhu roku

1904 úhrnem za 578 mil. K a papírových penz bylo

v obhu za 1698 mil. K.
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Banka rak.-uherská musí na tyto papírové peníze

míti zlatý poklad v obnosu 2 ptiny kolujícího papíru.

Banka se však stará o to, aby zajištní to bylo vtší.

R. 1906 byly papírové peníze kryty zlatém na 65°/o- Banka
totiž mla 1492 milion K kovových zásob. Jedná se

nyní o to, že banka rak.-uherská bude povinna vyplatit

zlatém i v tuzemsku. Jest to tak zvaná otázka placení

hotovými. Dosud naše obecenstvo nechtlo o zlatých

mincích ani slyšet. Každý se bojí tch drobných 20ti a

10ti korun ze zlata. Kdykoliv banka pustila do obecenstva

nkolik milion zlatých mincí, vždy za krátký as mla
tyto mince opt zpátky. Jakmile budou odhlasovány nové
stanovy, musí veškeré úty a platy tuzemské se vypláceti

zlatém. Povinnost ta je ovšem na papíe, ve skutenosti

budou kolovat papírové bankovky dál. Jiná otázka je

úty do cizozemska. Na píklad úet z Liverpoolu za

odebranou bavlnu zní na 10 liber sterlink. Roku 1906
platilo se 240 korun 4 halée. Nasfane-li drahota penz
v Londýn, stoupá cena libry sterlink, musí se za jednu

libru st. zaplatit píkladn 24 koruny 50 halé, klesá

tím cena naší koruny. Svtové banky vedou nyní válku

o zlato. Která banka má v zásob více zlata, mže dát

peníze levnji do obhu, která má nouzi, má vysoký

úrok, drahé peníze. ím máme více platu do ciziny za

drahé peníze, tím více ztrácíme. Tomu má zabránit zlatá

mna a placení hotovými. Dosud se bance rak.-uherské

dobe dailo, jak bude* dále, nikdo neví. R. 1906 mly
svtové banky zásob zlata následovn

:

banka rakouská 1454 mil. korun

banka nmecká 665 mil. M.
banka anglická 30 mil. Lst.

banka francouzská 2705 mil. frank

Papírové peníze byly kryty zlatém u banky rakouské

na 65%> u banky nmecké na 30%* Pro rakouské po-

mry je placení hotov zlatém škodlivé.

Úetní závrka za rok 1910, pedložená ve verejší

schzi generální rady, vykazuje po srážce všech výdaj
(náklady, dan, atd.) istý roní výtžek 21,143.444 K
28 k; z toho patí akcionám dle l. 102 stanov pede-
vším 4% splaceného akciového kapitálu 210 mil. korun

t. j. K 8,400.000. Ze zbytku pikáže se reservnímu fondu
10°/0 t. j. 1,274.344 K 43 h, pensijnímu fondu budou
pikázána 2°/0 t. j. 254.868 korun 89 h. Zbývá ješt
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11,214.230 K 96 h. Z toho zbytku patí akcionám
další 2% splaceného akciového kapitálu t. j. 4,200.000 K,

a obma státním správám rovnž 4,200.000 K. Zbývá
tudíž 2,814.230 K 96 h. Z tohoto zbytku dlužno, pon-
vadž úhrnná dividenda pesahuje 6% splaceného akci-

ového kapitálu, pipoítati tetinu t. j. 938.076 K 99 h

k dividend, a % t. j. 1,876.153 K 97 h pipadají obma
státním správám. Obma státním správám patí tudíž

z istého zisku za rok 1910 obnos 6,076.153 K 97 h,

který bude jim po valné hromad vyplacen hotov dle

pomru ureného v l. 102. stanov. Obdrží tudíž dle

svrchu uvedeného rozdlovacího klíe rakouská státní
správa kvótu 3,327.767 K 19 h nebo 54*77%, uherská

státní správa obdrží kvótu 2,748.386 korun 78 h nebo
45.23%- K tomu pidružuje se ješt 5%m da, kterou

banka má podle l. 84. stanov odvésti za rok 1910

v obnosu 2,793.700 K 59 h, z kteréhožto obnosu ve

stejném pomru pipadá na rakouskou státní správu

1,530.044 K 37 h a na uherskou státní správu 1,263.556 K
23 h. Akcionám patí tedy 8,400.000 K jako 4%ní
dividenda, dále 4,200.000 korun jako doplnk na 6%
splaceného kapitálu, dále 938.076 korun 99 hal. jako

jako tetina nahoe uvedeného pebytku a nerozdlený
zbytek zisku z r. 1909 v obnosu 8.133 K 86, celkem

tedy 13,546.210 K 85 h. Dividenda na r. 1910 obnáší

tedy na akcii 90 K 30 h nebo 6*45% splaceného akci-

ového kapitálu v obnosu 210 mil. K oproti dividend
81 K 40 h nebo 5 814% v r. 1909. Na kupon za druhé

pololetí r. 1010 pipadá jako zbytek dividendy 62 kor.

30 h, kteréž budou vyplaceny po schválení bilance na

valné hromad, která se bude konati 3. února.

Generální tajemník Rakousko-Uherské banky dvorní

rada šl. Pranger sdlil o dnešní schzi generální rady

ješt toto:

O penžních pomrech bylo generální rad sd-
leno, že velké zptné pítoky, jež koncem roku nastaly

v rozsahu nebývalém, mly samozejm pimený vliv

na utváení se pomr penžních. Úroková sazba po-

klesla u nás na 4*13/16 a výjimen dokonce na 4%.
V Anglii, kde oficielní sazba 472% ješt trvá, iní ban-

kovní sazba 3%. V Nmecku iní bankovní sazba 3%%,
kdežto oficielní sazba 5%- Nebylo však možno zabývati

se blíže otázkou úrokovou, ponvadž to pomry nepi-
pouštjí následkem toho, že banky na západ podržely
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dosavadní bankovní sazbu, a to tím mén, ponvadž
také banka nalézá se obnosem 147*8 mil. v berní povin-

nosti.

V em pozstává nebezpeí placení zlatém ? Rakouské
státní dluhopisy a jiné papíry rakouské jsou v rukou
cizích kapitalist v Paíži, Londýn a Berlín. Tam
se musí vyplácet úroky. To prý iní ron 500 milion
korun. Tak tvrdí inženýr Schober. (Die Ursache des

wirtschaftlichen Niederganges Oesterreichs — von Schober,

Víde, 1910 Vergani). Následkem toho placení úrok
za hranice ubude nám každý rok 500 mil. K zlata.

Jednou tedy pijde katastrofa. Banka rak.-uherská nebude
mít ím platit, zlato bude pry.

R. 1908. bylo zlata v zásob následovn:

Banky v Nmecku . . . 945 mil. M.
Anglie 787 » »

Francie 2.826 » »

Itálie 909 » »

Belgie 102 » »

Španlsko 320 » »

Nizozemsko 170 » »

Rakousko 1.000 » »

Rusko 2.330 » »

Japonsko 353 » »

Amerika 5.006 » »

celý svt . . .
•

. . 15.309 » »

Roku 1899 bylo ve všech svtových bankách zlata

9008 mil. marek. Od zavedení zlaté mny panuje ho-

rená válka o zlato.

h) Státní rozpoty Rakouska.

Rozpotový výbor podal 15. ervna 1909 státní

rozpoet na rok 1909 s výkazem 126 mil. kor. schodku.

Následkem toho musí se nasadit berní šroub. Na papíe
stojí: vydání 2.406,554.543 K, píjem 2.404,647.482 K.

Z toho by koukal schodek jen 1,907.661 K. Na r. 1909
byly rozmnoženy výdaje na nová dla 10, na vodní
stavby 2, na telefony 6, na státní dráhy 85 mil. K. Za
r. 1909 vzrostly státní výdaje Rakouska o plných 160 mil. K.

Státní dluh dospl výše 10.500 milion K a vyžaduje

411,200.000 K úrok. Státní poklady rakouské mly
koncem roku 1906 v pokladnách hotových penz 707*6,

koncem r. 1907 jen 587*5 mil. K. Na jednoho obyvatele
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v Rakousku pipadá nyní dle stavu roku 1908 pibližn
54 korun veejných bemen, to jest daní státních, zem-
ských a obecních. Dopodrobna se toto bemeno na

jednoho obyvatele vypoítati nedá.

Státní rozpoet Rakouska r.,1909:

Píjm K 2.404,647.482

Výdaj K 2.406,554.543

I. Výdaje.

1. Nejvyšší císaský dvr K 11,300.000

2. Kabin. kane. J. V. (50%) » 184.416

3. íšská rada celkem » 3,944.520

4. íšský soud » 68.364

5. Minist. rada a spr. dvr » 4,602.110

6. Pisp, na spol. íš. zál » 310,176.890

7. Minist. vnitra celkem . » 46,215.424

Hlavní položky

:

a) ústedna ve Vídni K 2,753.727

b) politická správa íše » 23,169.622

c) orgány policejní » 19,243.479

8. Minist. z. obr. celkem » 87,304.574

Hlavní položky:

a) ústedna ve Vídni K 2,070.431

b) zemská obrana » 56,279.457

c) etnictvo » 24,031.732

d) vojenská pípež » 800 000
e) podp. rodin záložník » 3,600.000

9. Ministerstvo kultu a vyuování celkem . » 104,618.185

Hlavní položky:

a) ústední úady K 5,311.534

b) umní a archeologie » 3,094.904

c) nábož. matice » 27,857.506

d) vysoké školy » 24,741.737

e) c. k. stední školy » 32,909.347

f) obecné školy » 8,265.326

g) jiné školy asi » 2,500.000

10.

Ministerstvo financí a stát. dluh celkem » 754,516.950

Hlavní položky:

a) ústední správa K 5,899.520

b) fin. úady a fin. stráž » 94,092.305

c) správa pokladen » 32,368.849
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d) vybírání daní a exek K 2,745.500

e) zem obdrží z daní » 8,000.000

f) vydání celní » 11,355.000

g) potravní da » 20,508.000

h) zemím z koal. dan » 20,700.000

i) kolky a taxy .... 5,702.520

j) loterie » 18,440.150

k) mincovnictví » 1,389.700

l) stát. tiskárna » 7,458.286

m) sl » 17,498.000

n) tabák » 96,936.400

o) spolený íšský dluh:

úroky 63*6% » 151,191.704

umoování » 25,885.094

p) dluh naší polovice íše

:

úroky » 204,681.549

umoování » 29,097.073

11. Minist. obch celkem » 208,339.720

Hlavní položky :

a) ústední úady K 8,733.149

b) píst, a obch. plavba . . ...» 25,126.680

c) rakouskému Lloydu » 10,653.300

d) pošt. a telegr. úady » 155,530.470

ej pošt. spoitelna » 8,296.130

12. Minist. železnic celkem » 550,384.570

Hlavní položky:

a) ústední úady K 21,054.110

b) splátky úroky » 29,747.460

c) dopr. na c. k. drahách » 290,927.640

d) Sev. dráha cis. Ferdinanda . . . . » 98,678.700

e) eská sev. dráha .... ...» 10,699.000

f) plavba na jezee Bodamském ...» 723.820

g) stavby a opravy » 85,000.000

13. Minist. orby celkem » 50,598.840

Hlavní položky:

a) ústední správa K 1,593.340

b) zvelebování chovu koní » 5,575.000

c) zvrolékaství » 3,690.620

d) meliorace » 12,400.000

e) školství hospodá » 2,288.072

f) správa stát. statk » 14,804.398

g) podpora zemdlství » 10,247.410

9Rudolf Vrba: Vláda penz.



— 130 -

14. Minist. sprav, celkem . . » 92,548.198

Hlavní položky:

a) ústední správa K 913.100

b) nejvyšší soudní dvr » 1,527.400

c) soudnictví ............. 73,985.620

d) stavby a udržování soud. budov a

a trestnic » 16,122.070

15. Minist. veejných prací celkem . . . « 89,460.754

Hlavní položky:

a) ústední správa » 4,664.805

b) prm. školství • » 17,869.917

c) podpora živností » 1,466.580

d) cejchovnictví . . » 1,432.420

e) stavby úed. budov » 4,488.256

f) stavba silnic erárních » 23,153.379

g) vodní stavby a regulace » 14,534.840

h) hornictví » 20,714.157

16. Nejvyšší úetní dvr » 663.400

17. Pense » 91,627.627

II. Píjmy:

18. Minist. financí K 1.569,259.045

Hlavní položky:

a) ústední úady ........ K 7,399.915

b) správa pokladen » 160,805.169

c) pímé dan » 344,821.000

d) clo > 144,375.000

e) potravní da » 369,850 000
f) kolky a taxy » 172,712.700

g) da z jízdních lístk » 19,801.000

h) puncování . » 1,000.000

i) loterie » 30,540.150

j) mincovnictví » 1,536.300

k) stát. tiskárna » 7,598.488

l) sl » 47,887.200

m) tabák . . . » 251,207.800

n) státní dluh » 18,714.411

Státní rozpoet na r. 1910 byl ministrem financí

pedložen 26. íjna 1909 v poslanecké snmovn. Roz-

poet vykazuje úhrnou spotebu 2.691,499.477 korun

a celkovou úhradu 2.649,456.741 K, koní tedy deficitem

42,042.736 K. Souasn podala v íšské rad vera vláda
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finanní plán, kterým navrhuje uzákonní nových daní,

jež mají zatížit obyvatelstvo na trvale do budoucnosti

45 miliony korun ron. Vedle nových tchto daní ohlásil

ministr vera, že vláda chce dlati hlavn na úely
militaristické nové, do set milion sahající státní

dluhy.

Pro posouzení celkové situace státního hospo-

dáství uvádíme, že toto skoní za rok 1910 svrchu uve-

deným deficitem pes to, že 1. lednem nabude platnosti

zvýšení tarif na drahách, kterým zvýšeny budou státní

píjmy oproti letošku o 40 až 45 milion. Jak ohromn
rostou následkem nerozumné politiky výdaje rakouského

státu, vyniká z toho, že ješt ped 10 lety (roku 1900)

úhrnná spoteba obnášela 1585 milion korun, kdežto

letos obnáší, jak svrchu naznaeno, 2691 milion kor.

Zvýšila se tedy roní vydání státu, jež musejí býti

z daní obyvatelstva hrazena, za deset let o 1100 mil.

korun !

Pi tom deficity zemí v tchto cifrách nejsou

obsaženy

!

Státní výdaje na rok 1910

navrženy jsou v rozpotu pro jednotlivé odbory násle-

dovn :

1. Císaský dvr 11,300.000 K.

2. Kabinetní kancelá 188.981 K.

3. íšská rada 4,082.684 K.

4. íšský soud 4,902.930 K.

5. Spolené záležitosti 310,184.890 K.

6. Ministerstvo vnitra 52,058.316 K.

7. Ministerstvo zemské obrany 98,701.330 K.

8. Ministerstvo vyuování 103,001.572 K.

9. Ministerstvo financí 813,272.926 K.

10. Ministerstvo obchodu 223,606.400 K.

11. Ministerstvo železnic 705,961.850 K.

12. Ministerstvo orby 52,752.128 K.

13. Ministerstvo spravedlnosti 86,387.991 K.

14. Ministerstvo pro veejné práce 92,139.360 K.

15. Správa státních budov 99,024.596 K.

16. Nejvyšší úetní dvr 687.100 K.

17. Novostavby, stavební režie, adaptace 28 mil.

992.282 K.

18. Pense 99,024.596 K.

Úhrnná suma státních výdaj 2.691,499.477 K.

9*
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Výklad ministra financí k rozpotu.

Ministr financí dr. Biliski doprovodil ve snmovn
státní rozpoet narok 1910 obšírným výkladem, v nmž
prohlásil, že skutený deficit iní 198 mil. korun, po-

nvadž mimo rozpotový schodek v obnosu 42 mil.

korun musí býti opateno ješt 109*6 mil. korun na in-

vestice a jiná vydání úvrních operací a 47 mil korun
jest do rozpotu zaádno jako píjem ze zvýšených ta-

rif na státních drahách. Sestavení letošního rozpotu
kladlo nejobtížnjší nároky na finanní správu, ponvadž
pvodn inily nároky jednotlivých resort 2848 mil.

korun, pi emž bylo by se musilo poítati se schod-

kem 204 mil. korun. Vyžadovalo by to vyjednávání po
nkolik msíc, aby na jedné stran byly uspokojeny
poteby jednotlivých resort, které vesms byly v kul-

turním a hospodáském zájmu zemí, a na druhé stran,

aby schodek ve státních financích byl redukován na po-

mrn malý (!) obnos.

Ministr poukazuje na to, že už loský rozpoet vy-

kazoval deficit a že v letošním rozpotu odpadly dí-

vjší položky 29 mil. korun ze zisku mincovního a dále

že odpadly pebytky. Tyto pebytky, které inily 100 mil.

a více, skoro úpln zmizely, a podle úetní uzávrky za

rok 1908 byl proti rozpotovému pebytku v obnosu
14*6 mil. korun mimo to rozpotový úbytek v obnosu
30 mil. korun, takže vlastn vzniklo skutené manco 15

a pl mil. korun, které ovšem bylo uhraženo z poklad-

niních pebytk. Tyto pokladniní pebytky však rapidn
klesají a zbytek jejich se dne 31. prosince 1908 zmenšil

o 135 mil. korun oproti 31. prosinci 1906.

Pokladní hotovost ze dne verejšího jest o 45 mil.

korun menší, oproti hotovosti ze dne 25. íjna 1908.

Hlavní píiuou toho jest, že skoro ve všech oborech
ochabuje konjunktura.

j) Státní výdaje Rakousko-Uherska na
rok 1911.

Poslanecká snmovna ve Vídni má projednat v tchto
dnech státní rozpoet Rakouska na rok 1911. Státní vý-

daj Rakouska jest na píští rok rozpotn následovn

:

Nejvyšší dvr 1 1,300.000 K
íšská rada 4,165.683 »

ministerská rada 5,072.000 »
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vojsko .... 324,328.000 K
ministerstvo vnitra . . . . 54,178.000 »

zembrana 97,107.000 »

školy a kulty .... 105,560.789 »

ministerstvo financí . . . . . 854,486.000 »

pošty a telegrafy 223,219.880 »

státní dráhy 749,776.000 »

ministerstvo orby 59,345.000 »

soudy .... 87,713.000
veejné práce 100,270.000 »

novostavby státní 35,374.000 »

pense 111,141.224

Celkový státní výdaj na r. 1911 uren jest obno-
sem 2.818,196.736 K. Na tento obrovský obnos mají se

vybrali pímé a nepímé dan v obnosu 1.698,250.000 K.

Píjem pošt a telegraf 205,429.000 K
píjem státních drah 811,159.000 »

píjem se státních statk 63,000.000 »

Tím je celé naše státní hospodáství na rok 1911

vyerpáno. Nyní se podívejme na státní rozpoet Uher
za rok 1911. Státní výdaje odhadnuty takto:

Nejvyšší dvr 1 1,300.000 K
vojsko 89,590.000 »

pense 32,006.000 »

státní dluh 290,085.000 »

správa Chorvatska 26,750.000 »

ministerstvo vnitra 91,881.000 »

ministerstvo financí 241,054.000 »

pošta, telegraf a dráhy 399,750.000 »

ministerstvo orby 68,160.000 »

školy a kulty 86,168.000 »

soudy 51,784.000 »

uherská snmovna 57,617.360 »

Celkový ádný i mimoádný výdaj . . 1.533,704.000 K

K tomu ješt nutno pipoísti 138,500.000 korun
na státní stavby. Celkem bude míti r. 1911 uherský stát

výdaj 1.672,204.000 K- Pipoteme-li k tomu státní vý-

daj Rakouska, bude míti celé habsburské mocnáství státní

výdaj v obnosu 4.490,000.000 K. To jest obnos pímo
závratný. Státní stroj znenáhla pohlcuje všecko. Blížíme

se kvapem ke státnímu socialismu. Vždy všecky naše

píjmy jsou dnes pímo a nepímo tak zdanny, že se
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skorém zdá, jako bychom již nepatili sob, ale státu.

K tomu ke všemu pijdou ješt zemské, okresní a obecní

pirážky. Vezmme pípad z Prahy. Nájemník, který má,

eknme ve stedu msta Prahy, malé dva pokojíky

najmuté, platí nejmén 800 K ron nájemného. Z toho

pipadne státu a obci 30 pro., t. j. 240 K. Dalších

70 pro. podrží majitel domu jako úrok a opotebovací
splátku z domu. Tím zpsobem platí nájemník ve for-

m inže ron státu znanou da a k tomu ješt musí
platit osobní da z píjmu nebo z výdlku.

Uime nyní nkolik porovnání, jak se mají po-

platníci v Rakousku a jak v Uhrách.

Celkový výdaj státní na rok 1911.

Rakousko . . 2.818,000.000 K
Uhry 1.672,000.000 „

Tato tíha spoívá na obyvatelstvu

v Rakousku 28,000.000 lidí

v Uhrách 19,000.000 „

Již zde vidíme znaný nepomr. Ale následující í-

slice tento nepomr ješt více potvrdí. Výnos všech

daní pímých a nepímých jest na rok 1911 uren

v Rakousku 1.698,000.000 K
v Uhrách 977,000.000 „

Obyvatelstvo Rakouska potem 28,000.000 lidí nese

bemeno daní za rok 1911 úhrnem 1698 mil. K a oby-

vatelstvo Uher potem 19 mil. lidí nese bemeno daní

jen 977 mil. K.

Nepomr ten jest zejmý. Na 1 mil. obyvatelstva

v Rakousku pipadne roku 1911 daní pímých a ne-

pímých 6OV2 milion K a na 1,000.000 obyvatelstva

v Uhrách jen 54,000.000 K. Jak vidno, jest obyvatelstvo

v Uhrách mí zatíženo danmi, jak obyvatelstvo v Ra-

kousku. Píiny toho jsou všeobecn známé. Na nás

v Rakousku uvalena jsou šikovn bemena výdaj na

vojsko. My platíme na vojsko za píští rok 320 mil. K,

Maai jen 89 mil. K! To jest pkný skok. Za to jsou

v armád Maai naprostými pány. I generálové ve Vídni

utíkají ped terrorem Maar.
Za to pímo hanebn se chová stát ke Slovanm,

že platí krvavé dan. Všudy a ve všem se eská e po-

tlauje nmeckými úedníky, soudci a ješt i kriminály
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dávají tm, kteí chtí na píklad na dráze eský jízdní

lístek. Tak daleko jsme to my Slované v Rakousku do-

pracovali. Co je to plátno, když v » Humorech « anebo
jiných ošuntlých listech se posmívají eskému lvu a

eským poslancm. Vnitní mravní hniloba ovládá celý

národ. A to dobe ve Vídni znají. Staí vlastenetí po-

ctivci dávno již pod trávou odpoívají. Naši buditelé

neznali úplatk, na ty vláda vídeská nesmla. Dnes se

pomry nadobro zmnily. Národ volá, kií, naíká, eská
e všude veejn tupena. Kde jste, vy poslanci, kteí

takovému státu povolujete peníze? Ano, to je ten roz-

por. ech je za vlastní peníze do krve biován od toho,

komu dává výdlek. Nejsme na tom he jak za dob
roboty? Zajisté že jsme. Ale naše hniloba vnitní,

mravní jest daleko horší a strašlivjší. Jsou lidé mezi

námi, kteí by ve Vídni za bídný groš prodali teba
vlastní dti.

k) Spolený rozpoet Rakouska na rok 1910.

íše Habsburk jest rozdvojena od r. 1867 na dv
poloviny : rakouskou a uherskou. Habsburská dynastie

dala si celistvou íši roztrhnouti od pivandrovalého
Sasíka Beusta. Vlastn je to dílo Andrassyho a Bismarka.

Tento poslední chtl, aby Rakousko nepišlo uvnit nikdy

ke klidu, aby snad jednou nemohlo Prusko dostat proti-

úet za Hradec Králové. Pouze jisté spolené zájmy z-
staly pro celou íši netknuté a to jsou armáda a zastu-

pování státu na venek. K tomu pišly záležitosti Bosny
a Hercegoviny. Na tyto poteby platí ob íšské polo-

viny dle klíe známého pode jménem kvóta, a sice platí

Rakousko 63*6 a Uhry 36*4 pro. na 100 K výdaj. Pro-

hlídnme si blíže toto dílo Beustovo.

Spolená vydání na r. 1910 byla v delegacích sta-

novena následovn

:

spolený výdaj 432,505.000 K
výdaje na Bosnu 188,444.000 K
výdaje na námonictvo a nová dla . . 62,853.000 K
veškerý úvr spolený 683,763.315 K

Spolené výdaje Rakousko-Uherska na r. 1910 jsou

stanoveny na 684 milion korun v celku. Z toho pi-

padne na organisaci vojska v Bosn a Hercegovin 234
mil. kor. Vlastní píjmy pro spolené výdaje jsou jen

9 mil. K, zbývá výdaj 423,459.000 K. Na to pak stáno-
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vény píjmy ze cla. Píjem ten je na r. 1910 odhadnut
na 148,178.000 korun u celních úad Rakouska a na

20,100.000 K u celních úad Uher. Po odrážce výdaj
správy celní zbude istý výnos 161 mil. korun. Odete-li
se tento píjem od spoleného vydání, zbývá k placení

262,547.671 K na výdaje vojska. Z toho pipadne

na Rakousko 166,980.318 K
na Uhry 95,567.352 K

Tyto obnosy musí zaplatit poplatníci. R. 1909 byla

rakouská kvóta o 4*48 mil. K menší, uherská o 2*56 mil.

korun menší. Za r. 1910 musí Rakousko na spolené
výdaje zaplatit 408 mil. K, Uhry pak jen 267 mil. K.

Tato ísla mluví sama, k nim neteba velikých výklad.

Na armádu za r. 1910 platí poplatníci Rakouska:

píjem ze cla 148 mil. K
kvóta 167 » »

úhrnem 315 mil. K

poplatníci Uher

:

píjem ze cla 20 mil. K
kvóta 95V2 » »

úhrnem 11572 mil. K

Tady máme v suchých íslicích úinky dualismu.

Koncem roku 1910 mžeme poet obyvatelstva habsbur-

ské íše odhadnout následovn:

Rakousko 2872 niilion

Uhry 21 milion

Porovnejme nyní bemeno na vojsko k pomru
obyvatelstva. Obyvatelstvo Rakouska, ítajíc okrouhle

29 milion lidí, nese bím 315 mil. K na vojsko a

obyvatelstvo Uher, ítající 21 milion lidí, nese bím
jen 115 mil. korun. Rakousko platí na vojsko skorém
tikrát tolik jak Uhry, a mlo by platit dle potu oby-

vatelstva 8
/6 ,

Uhry pak by mly platit 2
/6 . Na 5 K spo-

lených výdaj mli bychom platit 3 K a Uhry 2 K,

zatím platíme 3 K a Uhry jen 1 K ve skutenosti. Ra-

kousko je tím ron zkráceno alespo o 100 mil. korun.

Za to ale národové slovanští v Rakousku i v Uhrách
nesmí žádat svá práva ve správ armády. Tak, jako

Bismark ped 40 lety zaídil, dje se vše v Rakousku po
zvli Nmecka. O protislovanském duchu armády Ra-
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kouska bylo na delegacích i na íšské rad namluveno
dost, ale marn. Nyní bude jednotná armádní e zru-

šena a bude armádní e dvojí : nmecká a maarská.

Jaký vliv to bude míti na vnitní pomry armády, ne-

dovedeme si my laikové uiniti pojem. Jisto jest, že

dstojníci z Rakouska nebudou moci sloužiti v Uhrách.

Za posledních 9 let zaplatili poplatníci obou polovin

na spolené výdaje íše následující obnosy

:

Rakousko Uhry
milion korun

roku 1900 . 142-4 74-6

» 1901 . 168-0 88-0

» 1902 . 173-3 91-0

» 1903 . 174-6 91-5

» 1904 . 175-0 91-7

» 1905 . 193-7 95-6

» 1906 . 177-3 87-6

» 1907 . 196-6 97-0

» 1908 . 173-4 990
» 1909 . 178-6 102-0

Od r. 1900 stoupl rozpoet na spolené výdaje celé

ze 348 mil. korun na 432 mil. korun, rok 1909 a

1910 vykazuje dokonce výdaj 685 mil. korun. Za 40 let

trvání dualismu zaplatili poplatníci Rakouska na armádu
více okrouhle o 3000 mil. korun, jak po právu platit

mli. O tento obnos jest obyvatelstvo Rakouska ne-

právem oproti Uhrám ochuzeno. Ve Vídni to všecko

dobe znají a zemelý dr. Lueger stále proti Uhrám
horlil, ale marn. Samotná dynastie prohlásila, že Uhry
nutno každých 100 let pro dynastii Habsburk zpt vy-

dobývati, a pece vše, co si Maai pejí, musí se jim

státi. Mají tlak z Berlína pro sebe a svoje požadavky
dobe zaízený.

To jsou následky toho, že Rakousko chce být za

každou cenu státem nmeckým. My, Slované, jsme tuto

politiku dosud zlomiti nedovedli.

Jak státní píjmy stoupají, o tom podává doklad ta-

bákového monopolu. O kouení íkají jedni, že jest po-

žitek, druzí že je to zatrolený zvyk, tetí že je to ne-

zdravá zbytenost. Definice tvrtá, že kouení jest mo-
hutným pítokem ve státních financích, zídka se slyšívá,

a pece nyní, kdy tabáku pirazilo, je to patrno, jaké

peníze kladou kuáci prchavým modrým dýmem na oltá
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vlasti — miliony to jsou. Je-li libo trochu íslic, aby
páni kuáci vidli, jakým jsou dležitým stavem pro c. k.

pana berního? Zde jsou: r. 1907 odvedl vykouený a

vyšupaný tabák státu malikost — 247 mil. korun, roku

1908 — a žije pokrok! — 261 milion korun, roku

1909 o 10 mil. kor. více ar. 1910 o 12 mil. kor. více

— a potom že je zle na svt, když za 300 mil. korun
penz se prokouí! Prach a broky, je to drahý tenhle

doutníkový popel! Stojí také za to pirovnati, jak který

tabák byl v oblib. » Povz mi, co kouíš, a já ti povím,
kdo jsi,« mohlo by se íci.

Tabáku kulavého vyrobilo se r. 1908 pro spotebu
rakouských oban 249.833 q ;

z doutník prodalo se

:

krátkých 448 mil. kus, portorik 219 million, viržinek

191 million, britanik 33 mil. trabuk 32 mil., brasilských

viržinek 17 mil., »operas« 7 mil. a »rosittas« 8 mil. kus.
Cigaret se spotebovalo 4.708,000.000 kus! Kouení
cigaret v naší nervosní dob vzrostlo o 8%, kouení
doutník jen o 0*1%. A hrdi mžeme býti na to, že

v Cechách a Dolních Rakousích se dýmalo z dýmek,
doutníkv a cigaret nejvíc ! Tak tží stát z nízkých ná-

ruživostí lidí. Jisto jest, že kouení zdraví škodlivé hlavn
podlamuje innost srdce.

» Právo Lidu« pineslo 16. bezna 1911 podrob-
njší íslice: Na schzi v >Uranii« ve Vídni uvádl Stein-

wender tato fakta : Roní výdaje státního hospodáství
Cislajtánska dosahují výše 2818 mil. K, takže na každého
obyvatele pipadá prmrn 100 K. Tém polovinu té

sumy, totiž 1379 mil., pohlcují všeliké podniky státní,

zejména železnice, jež vynášejí pouze 2*4 pro. investo-

vaného kapitálu, kdežto úroky, jež musí stát platit z pj-
ek železniních, iní 4 a pl až 5 pro., což znamená
roní škodu 105 a 125 milion. Mimo to potebují že-

leznice státní rok co rok na opatení dopravních pro-

stedk pomoc ve výši 40 milion, krátce deficit státních

drah dosahuje ron až 200 milion a od r. 1882 do
r. 1906 doplatil stát na vlastní své dráhy nemén než

1574 mil. K. Po odetení výdaj na ostatní podniky
státní zbývá na vlastní veejnou správu 1439 mil.; z tch
pohltí vojsko, etnictvo a policie 449 mi lion, státní

dluhy 528 mil., politická správa a soudnictví 263 mil.,

pense 111 milion, takže vybývá na školství pouze 120
milion a na hospodáské úely 163 milion. Bhem
tvrtstoletí vzrostly výdaje státní z 1044 mil. na 2818 mil.!
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Tmto ohromným výdajm elí správa státní d-
chody z podnik státních, z daní obyvatelstva, z kolk
a tax, z cel a tabáku. Dr. Steinwender odhaduje istý

výnos státních podnik úhrnem ron na 1459 milion,
výnos pímých a nepímých daní a cel na 1130 mil.,

ostatních dchod na 84 miliony a výtžek z pjek
na 45 milion, což dohromady iní slušnou sumu 2718
milion korun, avšak vi pemíe výdaj (2818) jeví

stále ješt schodek celých 100 mil. Z celkové sumy vý-

nos daní (1 130 milion) iní dan pímé 368*8 mil. K
ili jen 32*6 pro., dan spotební 380*2, cla 165*6 mil.,

kolky, poplatky a da z jízdních lístk 214*7 milion
korun. Z daní spotebních sama da z cukru vynáší 134

miliony, z koalky 94 mil., z piva 73 mil. Než vše to

nikam nestaí vi stále rostoucímu bemenu úrok ze

státních dluh a rapidn stoupajícím potebám milita-

rismu. Železnice, pošty a telegraf jsou pasivní! Bemeno
státních dluh Rakouska dosáhlo koncem msíce ervna
loského roku dsné tíhy 11.600 mil. K a roní po-

teba na jich zúroení a umoování výše 528 milion
korun.

Ped msícem uvádl ješt posl. Steinwender výši

státního dluhu podle stavu z ervna r. 1910 na 11.600

mil. korun. Ve lánku, jejž nyní uveejuje ve »Wiener
Tagb!attu«, jest však nucen konstatovati, že do této chvíle

státní dluh zase vzrostl, a sice na 12.231*6 mil. korun.

Sdluje pak následující podrobnosti : Celkový státní dluh

obnášel v millionech korun koncem r. 1908 10.1181*,

1909 10.745*1, koncem r. 1910 12.112*4, nyní 12.231*6.

Za posledních trnáct msíc zvtšil se tedy státní dluh

o 1486*5 mil. korun. Z toho 1048*6 mil. kor. bylo zp-
sobeno rozmnožením státního železniního dluhu pi po-

sledním sestátování drah, 437*9 mil. korun pipadá na

ostatní nové dluhy. Z úhrnné sumy tohoto zvýšení od-

padne r. 1911 obnos 78*250 mil., který bude splacen,

ovšem jenom tehdy — což dosud není zcela jisto —
když nebude pemnn na dluh rentový. Na základ roz-

potových provisorií na léta 1910 a 1911 byly uinny
rentové výpjky 139*7 a 118*7 mil., dále 236*7 mil. na

refundaci výdaj na zbrojení. Splaceno bylo v souvislosti

s tmito emisemi vedle obvyklých splátek úrok a amor-
tisaních za 22*7 mil. kor. pokladniních poukázek. Kle-

sání kurs státních rent jest znamením, že stát jich na-

bízel více než jich obecenstvo mohlo spotebovat. Pokud
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úelu se týe, bylo použito z vypjených obnos 143

mil. (efektivn) na železniní investice, dalších 55 mil.

bylo vloženo do provozování železniních podnik, 29*6

mil. bylo vyplaceno jako doplatek státní spolenosti.

Proti tmto položkám nelze initi valných námitek, za

politování hodno však sám posl. Steinwender považuje,

že výdaje na výzbroj vojska, pokud pipadají na Pedli-

tavsko, od r. 1902 v úhrnné výši 413*2 mil. korun, až

na ástený obnos nco pes 50 mil. korun, byly vesms
hrazeny pomocí dluh. Nejsou to již, jak se tvrdilo, vý-

daje »mimoádné«, nýbrž vracejí se každý rok a mly by
býti hrazeny z ádných pramen píjm. V nejkrajnj-

ším pípad bylo by se stanoviska ádné finanní správy

pípustným rozdlení na nkolik rok.
Roní vydání na státní dluh iní nyní 529*5 mil.

(úroky 421*05, umoovací splátky 77*94, správa dluhu
0*7, smluvní platy 29*81 mil.). Letošním rokem pibude
podle rozpotu nových 195,230.000 K státního dluhu —
t. j. vlastn (pi 92procentním kursu) 212*2 mil. Zamý-
šlí vláda bhem r. 1911 uzavití nové pjky na ná-

sledující úely: pro úpravu pístavu v Terstu 2,793.000

korun, na železniní investice ve smyslu zákona ze 27.

bezna 1909 7,000.000 K, na železniní investice ve

smyslu zákona z 18. ervence 1905 109.600 K, pjka
vpašovaná do rozpotového provisoria 109,200.000 K, umo-
ovací renta 25,884.600 K, kvóta úvru na zbrojení

50,244.000 K, úhrn efektivních 195,230.200 K!
Konstatovav tyto hrozné cifry, vládní poslanec a

zpravodaj o rozpotu piznává : »Jiné státy postupují

jinak. Itálie má po nkolik let pebytky. Anglie umo-
uje ron 150 až 200 million korun svého státního

dluhu, Rusko kryje letos všechny ádné i mimoádné
výdaje pravidelnými píjmy a ješt mu zbývá 100 mil-

lion na umoení státního dluhu. Naše tradice i poli-

tické naše pomry brání nám následovat tchto píklad,
avšak rozvaha i energie naše mly by vystait aspo
k tomu, abychom nenadlali nových dluh víc než sta-

rých umoíme. Dnes umoujeme 78 million
;
kdybychom

se pohybovali uvnit této hranice, nezhoršovali bychom
své situace a pipravovali bychom zlepšení pro budouc-
nosti A pipomínáme ješt, že svoji e na schzi ve

Vídni ped msícem posl. Steinwender konil : »Nynjší
stav pokladen státních naprosto nepostauje. Máme již

dnes schodek — 145 million! Nyní však nastanou
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trvalá vojenská vtší bemena a náklady na zúroení a

umoování pjky zbrojné, obnášející až 30 miilion
ron. Budou-li nastávající železniní investice, jakož i

vlastní výdaje na zbrojení vojenské hrazeny naskrze vý-

pjkami státními, tož by schodky v bžném hospodáství
státním znenáhla dosáhly výše 166 milion. Musili by-

chom tedy rok co rok pidlat 150 milion dluh, což

iní v šesti letech tém miliardu! Ostatních 166 milion
musili bychom opatit z dchod státních. Nebo nedo-

vedeme-li potebu hradit z pravidelných dchod a bž-
ných píjm státních, pak spjeme ke katastrof. Již nyní

znehodnoceny jsou u porovnání s rokem 1907 státní pa-

píry a hypotekární listy zástavní o celou milliardu. Tak
nelze naprosto hospodait dále !«

Tak zvolal onehdy, ne snad kterýs eník oposiní,

nýbrž generální zpravodaj rozpotového výboru a elný
len vládní strany nmecké dr. Steinwender na veejné
schzi obanstva ve Vídni — zatím co touž dobou jeho

politití a národní soudruzi ve vojenském výboru ra-

kouské delegace v Pešti z dvod doznané nmecko-
nacionálních šmahém povolili ohromné to zvýšení po-

žadavk ministra vojenství: na armádu 418 milion a

na nové lostvo 312 milion korun.

Nedlouho ped tím, jak známo, nový finanní mi-

nistr dr. Meyer utšíval veejnost, že prý finance Ra-

kouska nejsou choré, ježto jsou zde vždy ješt hojné

nevyerpané prameny píjm na snad a dan tak zna-

menit se scházejí, že jich vybráno v posledním tíletí

o 100 milion více, než se ekalo.

Generální zpravodaj rozpotového výboru poslanecké

snmovny dr. Steinwender však jako v odpov na

tyto ržové brejle finanního ministra rozvinul ped
veejností názorný diagram dnešního státního hospodáství
Rakouska a pod dojmem jeho vydral se mu z hrdla

onen výše uvedený výkik: tak nelze naprosto hospodait
dále!

»Nár. Listy« uvedly tento íselný materiál

:

Roní výdaje státního hospodáství Cislajtanska do-

sahují výše 2818 mil. korun, takže na každého obyvatele

pipadá prmrem 100 K. Tém polovinu té sumy, totiž

1379 milion, pohlcují všeliké podniky státní, zejména
železnice, jež vynášejí 2*4% investovaného kapitálu,

kdežto úroky, jež musí stát platit z pjek železniních,

iní 4 1

2 až 5%, což znamená roní škodu 105 až 125
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milion. Mimo to potebují železnice státní rok co rok

na opatení dopravních prostedk pomoc ve výši 40 mi-

lion, krátce deficit státních drah dosahuje ron až

200 milion a od roku 1882 do r. 1906 doplatil stát

na vlastní své dráhy nemén než 1574 mil. korun. Po
odetení výdaj na ostatní podniky státní zbývá na vlastní

veejnou správu 1439 mil.; z tch pohltí vojsko, etnictvo

a policie 449 milion, státní dluhy 528 milion, politická

správa a soudnictví 263 miliony, pense 1 1 1 milion,
takže vybývá na školství pouze 120 mil. a na hospo-
dáské úely 163 miliony.

Bhem tvrtstoletí vzrostly výdaje státní z 1044 mil.

na 2818 milion! Ped ptadvaceti lety inily subvence
státní na paroplavbu a službu pístavní 7 milion,
dnes iní 3

1

1
/2 milionu. Tehda vydal stát na prmyslové

školství 2*8 milionu, dnes však 16*4 milionu; na pod-

poru zemdlství tehda (r. 1866) 66 milion dnes 27 mi-

lion, na stední a vysoké školy tenkrát 19, dnes 50*8

milionu, však na zemskou obranu tehda 9*6, dnes však

65Y2 milionu, na pense druhdy 32, dnes však 1 1 1 mi-

lion.

Oproti tmto ohromným výdajm elí správa státní

sice dosud rovn znamenitými dchody z podnik stát-

ních, z daní obyvatelstva, z kolk a tax, z cel a tabáku.

A sice páí dr. Steinwender istý výnos státních podnik
úhrnem ron na 1459 milion, výnos pímých a ne-

pímých daní a cel na 1130 milion, ostatních dchod
na 84 miliony a výtžek z pjek na 45 milion, což

dohromady iní slušnou sumu 2718 milion, avšak vi
pemíe výdaj (2818) jeví stále ješt schodek celých

100 milion.

Hrozné jest vyšroubování kolkovních poplatk a

tax (na 172 miliony), celních dchod na 144 miliony,

též výnos tabákového monopolu se zdvojnásobil, pe-
vyšuje dnes 187 milion, kdežto da z cukru vynáší

134 miliony, z koalky 94 miliony, z piva 73 miliony.

Než vše to nikam nestaí vi stále rostoucímu

bemenu úrok ze státních dluh a rapidn stoupajícím

potebám militarismu.

Železnice, pošty a telegraf jsou passivní ! Bemeno
státních dluh Rakouska dosáhlo koncem ervna loského
roku dsné tíhy 11.600 milion korun a roní poteba
na jich zúroení a umoování výše 528 mil.
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Nebo Uhry nepispívají Cislajtanii než na starý

všeobecný státní dluh, jenž inil 4400 milion roní
splátkou na úroky a umoení 60‘6 milionu, nechavše

Cislajtanii na krku roní zúroovací bím 333*6 mil.

korun. To bylo vedle 30procentní kvóty uherské na

spolené vojsko a diplomacii — požehnání Deakova
Beustova krásného díla — dualismu! Teprv po ticeti-

letém strádání podailo se pímti Maary ke kvót
34*6 procentní, místo spravedlivé, paritetní kvóty 50ti-

procentní.

Jes liže pes to pese všechno nicmén ješt koncem
roku 1909 bylo v pokladnách státních hotových 620 mi-

lion korun, lze si div ten vysvtlili jednak notným
pitažením berních šroub, jednak skoupostí vlád vi
kulturním a hospodáským potebám zemí a národ ne-

nmeckých, jejíž následky zejména království eské tžce
jako nevinné nese bezpíkladnou svou tísní finanní.

» Avšak nynjší stav pokladen státních «, sdluje za-

svcený zpravodaj rozpotového výboru dr. Steinwender,

»naprosto nepostauje. Máme již dnes schodek 145

milion ! Nyní však nastanou trvalá vojenská vtší be-
mena a náklady na zúroení a umoování pjky zbrojné,

obnášející až 30 milion ron. Budou-li nastávající že-

lezniní investice, jakož i vlastní výdaje na zbrojení vo-

jenské hrazeny naskrze výpjkami státními, tož by
schodky v bžném hospodáství státním znenáhla dosáhly

výše 166 milion. Musili bychom tedy rok co rok
pidlat 150 milion dluh, což iní v šesti letech tém
miliardu! Ostatních 166 milion musili bychom opatit

z dchod státních. Nebo nedovedeme-li potebu hradit

z pravidelných dvodv a bžných píjm státních, pak
spjeme ke katastrof. Již nyní znehodnoceny jsou u po-

rovnání s rokem 1907 státní papíry a hypotekární listy

zástavní o celou miliardu. Tak nelze naprosto hospodait
dále, aby kursy klesaly a míra úroková rostla !« volá

pan dr. Steinwender dne 16. února t. r. na veejné
schzi lidu ve Vídni v odpov finannímu ministru

vlády Bienerthovy ís. III. na jeho chlubné: »Naše fi-

nance nechuraví«. A v em vidí pomoc i spásu? »My
potebujeme nového, obsáhlého finanního plánu a mu-
síme provést stj co stj reformu správy veejné, abychom
opatili lepší vynos ze státních podnik« to vše,

co uml nmecko-centralistický kritik hospodáství cen-

tralistického systému poradit. Je toho vru ukrutn málo!



— 144 —

Takových hesel a frásí jsme se již za pamti své na-

slýchali, ale dobrého finanního plánu a dobré reformy

správy, po níž toužíme plstoletí, dávno jsme již

odvykli od nmeckých centralist oekávat.

I) Státní bankrot r. 1811.

Jak vypadá státní úpadek vylíila Nár. Politika 17.

února 1911 : Finanní patent ze dne 20. února 1811,

vyhlášený dne 15. bezna 1811, spoíval hlavn v tom,

že hodnota bankovních cedulí, jež obíhaly v ástce
1.063,798.753 zl., snížena byla na pátý díl své jmeno-
vité ceny.

Bankovní cedule vznikly za vlády Marie Terezie.

Aby také malé kapitály mohly úastniti se státních pj-
ek, vydávány bvly tehdy zúroené státní papíry na

ástky 25 a 100 zl., které mlv býti všude pijímány
jako hotové peníze. Mly tudíž vlastnost dluhopis i pe-

nz. Když se to ukázalo býti výhodným, vydáno 15.

ervna 1762 v obh nezúroené papíry státní, bankovní
cedule, papírové peníze za 5, 10, 25, 50, 100 a 500 zl.

Z poátku byl proti nim zejména v Uhrách odpor, ale

pozdji se na to uvyklo, tak že mly dokonce 21
/.2

°/0

ažia, což vedlo ke druhému jejich vydání r. 1771. Lid

nabyl dvry k nim když papíry ty byly všeobecn
brány v cen penz ražených.

Od roku 1782 zaaly vídeské státní rozpoty kon-

ití skoro stále schodky, nebo nahodilé pebytky v n-
kterých letech se vyskytnuvší vznikly z pomr nebo
dchod mimoádných. Za císae Josefa II. rozmnožily

se státní píjmy o 15 milion a výdaje o 90 milion
ron. Proti zvyšování pímých daní panoval pedsudek,
proto zavádny byly poplatky a dávky nepímé a mimo-
ádné. Roku 1791 obnášel státní dluh 399 milion zla-

tých, který do roku 1802 vzrostl na 680 milion. Roku
1802 pevzal ízení dvorské komory na míst Sauraua

nový finanní ministr hrab Zichy, který válkami vyer-
pané státní finance chtl zlepšiti zápovdí vývozu penz
a ražením málocenné mince drobné.

Pi tom však vydávání bankovních cedulí bylo vždy-

cky východištm z neutšených pomr finanních, když

se v nich vlády vídeské octly. Od pesných zásad, jež

byly platnými pi prvním vydání bankovních cedulí, že

totiž tyto byly kryty a z obhu brány, asem upuštno.

Když r. 1785 pikroeno k novému vydání bankovních
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cedulí, bylo to ješt veejn ohlášeno. Avšak roku 1788
vydáno za 10,600.000 zl. nových bankovních cedulí a

to se více neoznamovalo, což se r. 1794 opakovalo. Pi
vydání nových bankovních cedulí dne 19. srpna 1796
nebyla ástka jejich v obh daná vbec jmenována a

pi tom naízeno pijímati je jako platidlo, kdežto ped
tím pijímání jejich záviselo od svobodného dorozumní
stran. Když nastal proti tomu odpor, tak že bankovní
cedule ve své jmenované hodnot klesaly a ražené pe-

níze mly ažio, bylo 7. dubna 1797 právo na vymni-
telnost bankovních cedulí omezeno a dán jim nu-

cený obh. ástku v obhu nacházejících se bankovních
cedulí udávaly úední zprávy r. 1796 na 46,800.000 zl.,

roku 1800 na 200,900.000 zl. a r. 1806 na 449,700.000

zlatých.

V dob té objeveny byly tajné tiskárny na falešné

bankovní cedule, jejichž vyrabitelm pvodn dailo se

výborn, ale pozdji byli všeni, jako se stalo nkolika
pánm v Praze dne 6. ervna 1806. K výrob bankov-
ních cedulí totiž nieho jiného nepotebovali, nežli pa-

píru a tiskaské ern. Veliké továrny na falešné peníze

mli židé v Dinantu a v Marsilii.

Zprávy o tom zpsobily mezi lidem poplach a ne-

dvru k papírovým penzm, což vyvolalo patent ze

20. srpna 1806, který hledl zjednati uklidnní vzruše-

ných myslí a sliboval opatiti nové prostedky na umo-
ování a výmnu bankovních cedulí. Byla to nucená
pjka 75,000.000 zl., pirážka k rzným daním, zvýšení

cel, cen tabáku a soli, zvýšení poštovného, zavedení

sazby kolkové a nové punzování všeho zlata a stíbra,

jež provádno od r. 1788 jako potvrzení pravosti kov
tch. Pi tom ustanoveno, že kostely mají odvésti zby-

tené zlaté a stíbrné nádobí k roztavení na peníze k sa-

naci státních financí. Avšak výnos tchto opatení obrá-

cen byl v nové zbrojení a nijak neumenšil ástku kolujících

bankovních cedulí, které místo toho byly rozmnoženy,
takže r. 1807 representovaly 500,000.000 zl., státní dluh

obnášel 708,700.000 zl. a schodek v roním rozpotu
65,000.000 zl.

Po nešastné válce r. 1809 dostoupil obnos ban-
kovních cedulí 729 milion zlatých. Válkou tou ztraceno

2000 mil. území, 3,000.000 obyvatel atd., od nichž

vráceny bankovní cedule k výplat a pi tom válená
náhrada Napoleonovi obnášela 85,000.000 zl., tak že

10Rudolf Vrba: Vláda penz.
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vláda byla v nejvtší finanní tísni. Proto bylo 70 ge-

nerál dáno na odpoinek a 14 pluk rozpuštno a

hrab CVDonnel, od 26. srpna 1808 místo Zichyho pre>

sident dvorské komory, nedovedl si jinak nezbytné ho-

tové peníze opatiti, než-li vydáním patentu z 19. pro-

since 1809 o stíbe. Patent ten naizoval vzdání se snadno
postrádalelného stíbrného náiní, které bylo nedávno pro-

vedeným pepunzováním zdanno. Za nepostrádatelné uzná-

ny stíbrné lžíce, hodinky a peetidla, dále vyaty nástroje

chirurgické a antické medaile Zemí koruny svatováclav-

ské se tento patent netýkal, proto si tam zejména pan-

stvo lecos pepašovalo. Všecko stíbro odvádno býti

muselo do mincovních úad, kde se za 100 zl. ve stíb-

e dávalo 300 zl. v bankovních cedulích nebo v loterní

pjce, tehdy zavedené. Kdo neml za 100 zl. stíbra,

musil rozdíl hotov doplatiti, aby zan obdržel 309 zl. papír.
Stíbro platilo se hivna 70 zl. 40 kr. v bankovních ce-

dulích. Zlato odvádti se nemuselo.

ástka z odvedeného stíbra naražených penz po-

hltila válená náhrada, a se oekávalo, že ji Napoleon
po satku svém s rakouskou arciknžnou odpustí. To se

však nestalo, proto finanní nesnáze rakouské vlády byly

tak tesklivé, že dne 26. února 1810 usnesl se zvláštní

finanní sbor, aby k ušetení blahobytu poddaných, jež

by vypsání nových daní poškodilo, zvýšen byl poet
bankovních cedulí a vydán nový patent, jehož úmysly
mly zubožené finance sanovati. Avšak mezi tím zemel
finanní ministr 0’Donnel a na jeho místo nastoupil

dne 15. ervence 1810 Josef hrab Wallis, dosud nej-

vyšší purkrabí v Praze, který ml svou známou a v Praze

osvdovanou ízností penžní nesnáze s bankovními ce-

dulemi odstraniti. Týž spatoval píiny nesnází onch
ve všeobecné tehdy lichv s potravinami, která zpsobo-
vala panující drahotu a nouzi, proto sliboval zavsti zo-

stení bursovní policie, písný dohled na trhy a bez-

ohledné zakroení proti lichvám.
Tudíž se dychtiv ekalo, jak úkol svj provede.

O plánech jeho šíeny rzné domnnky, že z obhu od-

straní všechno zlato a stíbro, ímž majitelé bankovních

cedulí nebudou po ražených penzích toužiti a p. Avšak

prozíravým bylo jasné, že vláda nebude moci bankovní

cedule za jejich hodnotu vymniti a tak zabrániti, aby

neklesly k úplné bezcennosti. Proto za bankovní cedule

kupovali statky, domy i rzné zboží movité, iníce ze
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svých píbytk hotová skladišt. Bankovní cedule od na-

stoupení hrabte Wallise za finanního ministra klesaly

v cen skokem, ze 500 zl. za 100 zl. kon. mince na

800 zl., až 1. prosince 1810 klesly na 1095 zl. Dne 11.

prosince 1810 vydán patent, jimž dlužníkm povoleno

píroí, dlužníci osvobozeni platiti konvenní mincí a

dne 20. února 1811 vydán nový finanní pa-

tent, který zapeetný rozeslán byl úadm zemským,
aby jej dne 15. bezna 1811 v 5 hodin ráno rozpee-
tily a za hodinu na to na nárožích veejn vyvsily.

Proto v pátek dne 15. bezna za úsvitu kupily se

ve všech vtších mstech na námstích a na ulicích roz-

ilené davy lidu ekajíce, co tajemný patent pinese.

Když byl vyvšen, dovdl se lid, že vláda zavrhuje pe-
dešlé úpravy financí, že je uznává za neprospšné a že

spatuje jediný prostedek pomoci v tom, aby hodnota

»bankocedulí«, jichž bylo v obhu za ástku 1.060,798.753

zl., byla snížena na pátý díl své jmenované ceny. Dále

se pravilo, že tato zmenšená cena »bankocedulí« nemže
býti vymnna za peníze ražené, proto že »bankocedule«

budou vymovány za »Einlosungscheiny« — smnné
nebo výkupní listy — které se pokládají za výhradn
platné papírové peníze a za ono vídeské íslo, v nmž
musí býti všechny obchody uzavírány. Patent dále sli-

boval, že nových papírových penz vydá se jenom za

tolik, kolik jest zapotebí na výmnu snížených »banko-

cedulí« t. j. za 212,159.750 zl. Pak ustanovoval, že dan
a poplatky musí býti odvádny v novém ísle, ímž byly

pateronásobn zvýšeny a oznámeno, že služné a pense

budou vypláceny také v novém ísle, což rovnž zna-

menalo pateronásobn zvýšení jejich. Mimo to splácení

soukromých dluh od r. 1799 nadlaných naízeno dle

zvláštní stupnice, ustanovující mnu »bankocedulí« pro

jednotlivé msíce od r. 1799 do 1810. Mna ta byla do
minulostí stále vyšší, tak že kdo nakoupil si v posledním
roce statk za bankovní cedule a zstal dlužen, ml platiti za

1000 zl. jen 200 zl. nového ísla, kdežto na starší dluhy
na p. z 1800 musel platiti až 900 zl.

Tím rázem stali se z bohá žebráci a z prodluže-

ných a spekulant majetní pánové, což mlo v záptí
dlouhou ernou kroniku, plnou sebevražd, sešílení, nák,
žebroty a slzí, jelikož více lidí ustanoveními patentu toho,

který ítal 23 paragraf, utrplo nežli získalo. Vtšina
majetných osob pišla o 80 pro. svého jmní.

10
’



— 148 —

Ze zápisk souasníka uvádíme, že pi posledním
kursu bankocedulí v Praze, když v cen klesly na 1200,

stál zde pár bot 60 zl., podrážky 12 zl., dva páry ruka-

vic 17 zl., psaní z Prahy do Brna poštou 1 zl. 10 kr.,

4 knihy kanceláského papíru 10 zl., 10 liber lojových

svíek 40 zlatých., libra hovzího masa 1 zl., libra tele-

cího masa 1 zl., korec brambor 22 zl., vdro piva 25
zl., beka soli 48 zl. 16 kr., 9 liber másla 43 zl., 7 li-

ber cukru 87 zl., loket plátna na frak 15 zl., 14 a pl
lokte batistu 193 zl. 4 kr., 6 korc žita k setí 312 zl.,

6 mic otrub 36 zl. Bankocedule byly tedy velice málo
cenné.

Struná vzpomínka na události, jež v tchto dnech
práv sto let zpsobily u nás veliké hospodáské a spo-

leenské zmny, jest tak asová, že bude všude svou
mrou zajímati.

m) Zemský rozpoet na rok 1910.

V mimoádném sezení zemského výboru král. eského,
konaném za pedsednictví nejvyššího maršálka zemského
Ferdinanda prince Lobkovice, projednáván byl zemský
rozpoet na rok 1910. — Po podrobné úad k návrhu
finanního referenta pís. Dra Eppingra usneseno stanovití

celkovou potebu na 96,591.767 K
celkovou úhradu, ítajíc v to výnos 5*5%

pirážky zemské a ostatních zemských
dávek na 74,128.181 »

z toho vychází deficit . 22,463.586 »

t. j. proti loskému deficitu ...... 23,117.771 »

menší o 654.185 »

Z deficitu toho pipadá na ordinarium . 13,195.249 »

na mimoádný rozpoet ........ 9,268.337 »

Kdežto však v roce 1909 rozpotený schodek hlavn
následkem snížené poteby v rozpotu mimoádném proti

schodku r. 1908 byl o nco málo menší, jest tento-

kráte dležito, že snížení schodku proti .roku loskému
o 378*509 K jeví se v rozpotu ádném.

Ježto poteba v rozpotu ádném stoupla ze 70 mil.

595.198 K na 82,644.552 K, jest zmínné zlepšení ná-

sledkem stoupnutí ádných píjm. Podklad pirážkový

zvýšil se okrouhle o 2,800.000 K, z ehož pipadá na

domovní da inžovní asi 2,000.000 K, na da výdl-
kovou z podnik veejnému útování podrobených asi
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800.000 K. Z toho vychází vtší výnos zemské pirážky

okrouhle 1,500.000 K. Státní údly rozpoteny byly podle

položek, obsažených ve státním rozpotu na rok 1910

a to údl výnosu dan z koalky jako loského roku

3,893.215 K, proti tomu údl z výnosu osobních daní

ástkou 3,015*926 K, t. j. o 1,085.204 K vtší než loni.

Ze zvýšených položek v rozpotu ádném butež uve-

deny: v ústední zpráv plus okrouhle 400.000 K,

v kapitole zemdlství asi 280.000 K, pi ústavech hu-

manitních 1,150.000 K, zejména následkem stoupnutí

bžných výdaj v novém ústav pro choromyslné v Boh-
nicích a v jubilejních ústavech pro skrofulosní dti
v Luži a ve Cvikov, pi školství okrouhle 600.000 K,

posléze pi zúroení a umoování zemských dluh
700.000 K. Naproti tomu budiž upozornno na menší
potebu okrouhle o 600.000 K, zvlášt následkem sní-

žení položky na zakoupení akcií místních drah. V roz-

potu mimoádném snížil se stavební náklad na ústav

bohnický asi o 1,000.000 K, naproti tomu vložena na
zakoupení pozemku pro ústav pro choromyslné v n-
mecké ásti ech položka 650.000 K. Mimoádný roz-

poet na ústav pro choromyslné v Kosmonosích stoupl

o 300.000 korun a pi ústavu hornobekovickém klesl

o 240.000 K.

Jednotlivé kapitály zemského rozpotu na píští rok
sestaveny jsou takto: , ,, ,J J na potebu uhradu

korun
1. Zemský snm 330.099 200
2. Zemská ústední správa . . 3,430.227 694.029
3. Polní a sadební hospodáství 172.246 79.464
4. Zemdlské záležitosti . . . 6,435.790 369.169
5. Živnosti a prmysl . . . . 871.179 73.839

6. Humanitní ústavy a nemoc-
nice 12,790.908 1,209.041

7. Ústavy pro ve. bezpenost . 2,158.646 672.110
8. Vojenství 577.880 — .

—

9. Vyuování a vzdlání . . . 47,401.034 — .

—

10. Vda a literatura 426.708 1.100

11. Umní 885.314 — .

—

12. Veejné stavby 13,398.460 307.528
13. Všeob. pensijní etat 739.702 38.288

14. Zemské bern 29.610 66,301.813
15. Zemský dluh 6,943.964 4,944.200

Celková poteba 96,591.767, úhrada 71,269.682.
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ti) Zvýšení osobní dan.

Bývalý finanní ministr dr. Biliski vypracoval celý

finanní plán, aby státní píjmy se zvtšily. Tyto plány

se nyní v parlament provádí. Zvláštní výbor pracuje na

pedloze o zvýšení sazeb osobní dan z píjm. Zvýšení

to je od zpravodaje Steinwendra a Lichta zosteno ovšem
ne tou mrou, jak židovské listy mluví. Vždy oba refe-

renti Steinwender i Licht nedají židm ublížit. Nová stup-

nice zaíná od piznaného píjmu 10.000 K. Sazba ta je

oznaena poadovým íslem 32 a vykazuje da 265 K.

Kdo má tedy 10.000 K, platí z toho 2 1
/2

0
/0 . Stupe 51

jest vyznaen píjem 40 až 44.000 K. Ten platit má
1655 K. Vezmeme-li základnu 40.000 K píjmu, jeví se

tu zdanní 4%. To pece není tak zlé.

Kdo má 200.000 K píjmu, platí 11*680 K dan, to

je zdanní na 572%.- Odtud se stupnice uspoádá tak,

že každých piznaných 10.000 K píjmu je zdanno po-

platkem 650 K, t. j. 61
/2%. Práv tedy ten nejvtší a

nejnebezpenjší kapitál platit má jen 6V2% dan, a
by zde práv ml berní šroub zaít pracovat, aby ži-

dovské pokladny jednou všechen majetek nepohltily do
svého jícnu. Od píjmu 200.000 tisíc korun ron ml
pan Steinwender jako socialista peci nasadit, alespo

10% zdanní. Tím by se alespo trochu zabrzdil vzrst
židovských milion, ale to práv nesmí se stát. Nový
referát ustanovuje, že píjmy ostatních len rodiny mají

se pipoítat k píjmm hlavy rodiny. Má-li muž na p.
2000 K a žena 1000 K, bude muž zdann na 3000 K,

což díve nebylo. Další nové ustanovení týká se dan
z velikých dividend. Vyplácí-li akciová spolenost divi-

dendu nad 10%, bude tato zvýšená dividenda podrobena
dani. A sice vybere stát z dividendy od 11 do 15%
dávku 2%. Vyplácí-li spolenost 1000 K nad dividendy,

odvede z toho 20 K dan. To je pro koku. To zna-

mená jen hraku pro dti, aby se neeklo, že stát chce
židm sebrat dividendy. Vždy by peci na burse hned
klesly ceny akcií a to se nesmí stát. Je-li naddividenda

15%, bude sazba berní na 6% stanovena. Nejhorší prý

nepíze k továrnám a vbec k podnikm prmyslovým
dává vláda na jevo, že berní orgány budou rpíti práva

prohlédnouti si obchodní knihy a zápisy za tím úelem,
aby se mohlo zjistiti, jaké má ten který podnikatel isté

roní píjmy. Konen mají také správní radové platit
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da z tantiém. Z tantiémy 20.000 K platit se má 4%,
z tantiém 100.000 K platit se má 10°/

0 . Jestliže se dosud
berní správa neodhodlala sáhnouti vydatnji do pokladen

židovských milioná a vydatnji zdanit pohyblivý ka-

pitál, musíme pece uznati, že poátek k tomu jest ui-
nn. Dosud je kapitál zcela volný a svobodný. Vymyká
se naprosto veškeré kontrole a nepispívá niím na ve-

ejná bemena, jen všudy sám žere a tuní. Dosud žádný
stát, ani Anglie — ani Francie, ani Nmecko neopo-
vážily se sáhnouti na žoky žid. Snad za 100 let se

list obrátí, až ostatní poplatníci nebudou schopni nésti

obrovská bemena státu. Možná dost, že to ani 100 let

nepotrvá. Celá tato nebezpená soustava mže rázem se

shroutiti. To nikdo nemže pedvídati.

Roku 1908 poskytla osobní da z píjm následu-

jící íslicový obraz. V celém Rakousku bylo podáno
557.271 piznání, týkající se 1,133.030 osob. Ze všeho

obyvatelstva podléhalo osobní dani 12% obyvatelstva.

Osobní da toho roku byla vymena na píjmy násle-

dující :

1. z majetku rolnického 309,078.486 K
2. z majetku mstských dom inžovních 419,589.892 »

3. z prmyslových podnik 1.199,851.606

»

4. ze služného 1.700,337.919

»

5. z kapitálu 579,081.560

»

Úhrnem veškerá osobní da na píjem 4.268,208.233 K

Zde tedy máme roztídný zdroj píjm všech po-

platník osobní dani podrobených dle stavu r. 1908.

Berní orgány piznaly rolníkm roní píjem 309, pánm
domácím 419, továrníkm a obchodníkm 1199, stát-

ním úedníkm 1700, kapitalistm 579 milion korun.

Možná dost, že je to obraz jen pibližný a skutenost

vypadá jinak.

Pouze ti, kteí mají pevný plat a berou ho z ber-

ního úadu, nemohou nic zapít. Proto je ta rubrika

pevných plat 1700 milion korun nejvtší. Poet milio-

ná v Rakousku lze odhadnouti asi následovn. Roní
píjem od 40.000 K do 100.000 K piznalo 3427 osob,

od 100.000 K do 200.000 K piznalo 865 osob, vtší

píjmy 426 osob, lze tedy poet milioná v Rakousku
odhadnouti na 4718 osob. Z nich bude nejmén 80%
žid.
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o) Sociální pojištní.

Pednášku o sociáln-politickém zákonodárství v Ra-

kousko-Uhersku i v cizin poádal dne 28. bezna 1911

národohospodáský odbor v Chrudimi za velmi etného
úastenství. Látka, kterou si pednášející p. JUDr. J. Weiss
obral za thema, jest tak obsáhlá, že by vyplnila tlustou

knihu, proto je pirozeno, že dotkl se strun jen hlav-

ních vcí. Chtl podati obraz stavu našeho sociáln-

politického zákonodárství za dobu poslednjší a srovnati

je se zákonodárstvím stát cizích. Již pojem soc.-po it.

zákonodárství je dosti neuritý a labilní, vždy skoro

každým zákonem, a nese jméno jakékoliv, více mén
zasahováno jest v pomry spoleenské. Soc.-politické zá-

kony jsou v podstat své zákony ochrannými. Sociální

otázka do nedávných dob byla totožná s otázkou dl-
nickou, dnes však zasahují pomry se všemi svými ne-

píznivými dsledky i na vrstvy stední a sociální po-

stavení maloživnostníka, maloobchodníka a malorolníka

je nejen stejné, ale v mnohém i horší než postavení

dlníka. Jde o stejné ešení tchto pomr ve všech

státech, hlavn na mezinárodních sjezdech, zejména
o sociální pojištní, o otázky bytové

;
mezinárodní

smlouva bernská z roku 1906 ku p. ešila otázku noní
práce žen.

U nás poíná plánovité ešení otázky sociáln-

politické v letech 80tých minulého století. Rzní initelé

byli toho píinou, hlavn vzbuzené tídní vdomí dl-
nictva. Sociální demokracie v Nmecku zprvu nepála
soc.-polit. zákonodárství, ponvadž se bála, že se vzdá

svého revoluního názoru. Avšak tato idea ji brzy opu-

stila a dnes dlnictvo a hlavn sociální demokracie stojí

v ele hnutí zákonodárného. U nás v letech 80tých pi-
kroeno nejprve k úprav živnostenského ádu z r. 1859,

stalo se tak r. 1883 a 1885, kdy upraveny rzné pomry
mezi zamstnavatelem a pomocnými dlníky, stanovena

minimální doba pracovní a pod. Byl zízen úad živno-

stenských inspektor, nejdležitjší byly však zákony
o pojišování nemocenském a úrazovém.

Rakousko je po Nmecku druhým státem v Evrop,
jenž zavedl povinné úrazové a nemocenské pojištní.

U nás zízeny jsou též zvláštní poradní sbory, které

zákonodárným tlesm mají dávati podnty a dobrozdání

ve vcech sociální politiky: tak roku 1878 prmyslová
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rada, nov upravená r. 1904 a 1906, pracovní rada pro

statistiku práce z r. 1898 se zmnami v letech 1899

a 1905, komise pro zamezení úraz z roku 1900, živno-

stenská rada atd. Tyto poradní sbory jsou rzn složeny

ze zástupc podnikatel, dlník i zástupc rzných
ministerstev, ku p. v pracovní rad mezi 36 leny je

12 dlník. Vychází revue »Soziale Rundschau«, která

registruje zákony platné, osnovy nových zákon a lite-

raturu odbornou. — Naše zákonodárství není takové,

jak bychom si páli! Povaha jeho nese zárodek cho-

roby, každý zákon je zákonem zájmovým. Ty zákony
nejdou vedle sebe, nýbrž kíží se a zákon, který peje
jedné tíd, je na úkor tíd druhé. Jinou vadou jest

malá propracovanost, statistické podklady nejsou správné

a proto ponechává naše zákonodárství výkonné moci
velkou právomoc, aby se doplovaly a napravovaly sla-

biny. V popedí nyní stojí zákon o sociálním pojištní.

Sotva tyto zákony vešly v platnost, byly inny nové
návrhy o novém, starobním a invalidním pojištní a to-

hoto se týe zákon Kórbrv z roku 1904.

Snahy opravní jdou temi smry : má býti roz-

šíeno nemocenské pojištní, dále zízeno nové, starobní

a invalidní a konen povinné pojištní pro osoby, které

jsou samostatn inný. Tato pedloha jest v rukou per-

manentního výboru, jenž pracuje velmi horliv a piln.

To se dje na podklad sítání z roku 1900 a musí se

to upraviti podle výsledk letošního sítání, které tomu
dá uritý ráz. Musí b t zjištn poet dlnictva zemdl-
ského, prmyslového, poet dlník mladých i starých

pes 60 let atd. Pro veškeré tyto pedpoklady nemá
osnova pedpoklad statistických. Pokud jde o starobní

pojištní, máme podklady z Nmecka, ale pokud jde

o pojištní samostatných, není žádné zkušenosti, a vážné
hlasy tvrdí, že jest to skok do tmy. Naše prmyslové
kruhy, obchodní komory, podávají nové návrhy na
zmnu té osnovy. Statistické výpoty o pojištní nemo-
cenském jsou provedeny až do roku 1906, nemocenských
pokladen bylo 2900, z toho 565 okresních, 861 spole-

enských a 246 závodních. Poet pojištnc obnášel

3,000.000, píjem všech pokladen 727 milion, vydání

683 milion, isté jmní obnáší dnes 44 miliony.

Pokud jde o úrazové pojištní, veškeré úrazovky
trpí deficity; naše pražská má deficit 40 milion. —
Finanní stav zvýšil se zákonem ze dne 28. února 1909,
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kterým naízeno jest, že zamstnavatelé vedou mzdové
záznamy. Pokud jde o úrazovku pražskou, do konce

roku 1905 zahrnuje 140 podnik, mla 307.000 úraz
a zaplatila 75 mil. K náhrady. Roní dchod je 4 mil.

Tyto úrazové pojišovny v nové dob staví dlnické
domky po vzoru Nmecka, tamtéž stavjí sanatoria

a ústav pro rekonvalescenty. Nemocenskému pojištní

podléhá 3 miliony osob, píšt 6 milion, úrazovému
podléhá dnes 1,700.000, píšt 2 miliony, starobnímu

a invalidnímu bude podléhat 10 mil., t. j. tetina všeho

obyvatelstva bude starobn a invalidn pojištna. Výlohy
u nemocenského pojištní budou vyžadovat 113 milion,
u starobního pojištní 129 milion, celé sociální pojištní

bude vyžadovat 288 milion korun. Veškeré tyto výlohy

zaplatí konsumenti, ponvadž nastane zvýšení cen veške-

rých poteb. Ovšem že i výlohy správní budou velké.

Nemocenské pojištní povinné zavedeno jest pouze v N-
mecku, Rakousku, Bosn a Hercegovin od roku 1909,

Francii, Norsku a Lucemburku, jinde jest náhodné ve

form rzných spoleenstev a spolk.
Rakouské zákonodárství, majíc zavsti nové pojištní,

mlo volbu mezi rznými systémy. Systém anglický spo-

ívá v tom, že stát uritým osobám, které dosáhly uri-

tého stáí, ron ze svých fond platí uritý píspvek,
za uritých podmínek. Kdyby v Rakousku tento systém

byl zaveden a platilo se 300 K ron osob pi do-

sažení 60 roku, tu by to vyžadovalo 344 mil. O ped-
asnou invaliditu zde není postaráno, to jest vada. Druhý
systém jest belgický, který zamítá povinnost jednotlivce

k pojištní, ale stát pobádá své obany k soukromému
pojišování tím, že jim za uritých podmínek k vlastním

vkladm ze svých prostedk dává píplatky. Tento
systém se tak ujal, že y9 všeho obyvatelstva jest jím

pojištna. Vadou je rovnž, že není postaráno o ped-
asnou invaliditu. Tetí systém jest nmecký

:
povinné

pojištní s píplatkem státu. Francie zavedla nové poji-

štní starobní a invalidní, které jest velice zajímavé. Zá-

konem ze dne 1. dubna 1910 zavedla povinné pojišo-

vání dlnictva s tím, že dlnictvo dobrovolnými píspvky
mže renty své zvýšiti. Než projednávány byly tyto zá-

kony, vešel u nás v platnost zákon ze dne 16. prosince

1906 s platností od 1. ledna 1909 o pensijním pojištní

soukromých úedník. Ale ten zklamal a nevyhovuje,

jest poteba ho zmniti celý od hlavy až k pat. Pojem,
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kdo má býti pojištn, jest velice sporný a celé tídy
jsou vyluovány. Další chybou jest, že byl pojištn velký

poet náhradních ústav, které jsou lépe situovány než

všeobecné ústavy, ponvadž si vybírají a každého ne-

pijímají. Jest svolána anketa, která má se opravou to-

hoto zákona zabývat.

Pojištní dlnictva v nezamstnání jest u násne-
známé, u nás se tomu elí nouzovými pracemi. Ve Švý-

carsku a Nmecku jest pro ten pípad pojištní. Letos

byl zvláštní sjezd v Paíži, který se touto otázkou za-

býval, též loský mezinárodní sjezd v Haagu. Výsledek
jest založení mezinárodního svazu pro boj proti ne-

zamstnanosti. Statut byl vydán ped 14 dny. To poji-

štní dje se rznými systémy, nejlépe se osvduje
zpsob gentský, kde msta pispívají ke zízení fondu
na vyplácení podpor. — Posledním útvarem sociálního

pojištní jest pojištní mateské. Hospodáské pomry
nutí ženu provdanou, aby byla výdlen inná, což pod-

kopává rodinný život a nese nebezpeí pro ženu thot-

nou, pro matku i kojence. Výdlená práce žen není

skonena zavením dílny, nebo teprvé potom musí se

vnovat domácnosti. To vede k poznatku klesající zdat-

nosti národa a to vede k ochran matek v thotenství

a šestinedlí. Každá matka, jejíž mzda jest nevyhnuteln
potebná k výživ rodiny, bude se snažiti, aby po po-

rodu co nejdíve práci nastoupila, bude ji vyhledávat

tam, kde dozoru živnostenskému není podrobena a proto

tmto matkám má býti dána vydatná pomoc, aby ne-

mly nouzi. Dle našeho zákona obdrží po dobu šesti-

nedlí mimo pomoc porodnickou 4nedlní podporu. Je

pirozeno, že to nestaí ke krytí životních poteb a proto

zavádí se pojištní, jež mže býti soukromé nebo ve-

ejné. Soukromé je ve form vzájemných pokladen ma-
teských, hlavn ve Francii a Itálii, je to vlastn chu-

dinská podpora; má býti bu veejné a povinné, bu
samostatné nebo pilenné k nemocenskému pojištní.

Samostatné je pouze v Itálii. Každá dlnice musí odvádt
mezi 15—20 rokem 1 liru ron, od 20 do 50 let 2 liry,

6
/s píspvk platí dlnice a zamstnavatel, každý z po-

lovice, 2
/ r

hraženy jsou státní dotací. Každá žena pi
porodu obdrží podporu 40 lir. Dle rakouské osnovy má
býti matka podporována 4 týdny ve výši 1

1

/2 podpory
nemocenské, tedy plnou mzdou. V Nmecku jest ješt

pojištní zamstnavatel proti škodám ze stávek. Nej-
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vtším pramenem sociálních rozpor jest pomr mezi

zamstnavatelem a dlníkem, pomr mezi hospodásky
silnjším a slabším. Stát v zájmu svém vlastním i spole-

enského spolužití musí zasáhnout v úpravu tchto
pomr.

Podotknouti dlužno, že bude nutno na sociální po-

jištní ustanovit 15.000 úedník. Výdaje se odhadují

ron na 500 milion korun. Kdo to bude platit a jak

se to bude platit, to vše je ješt ve vzduchu.

Státní píspvky na sociální pojišování. Dle stati-

stiky zpracované francouzským ministerstvem vnitra pi-
spívají na pojišování sociální jednotlivé státy násle-

dovn :

Anglie

Ron
. . . 300,000.000 frank

Francie . . . 120,000.000 »

Nmecko .... . . . 80,909.368 »

Belgie . . . 28,000.000 »

Itálie . . 21,000.000 »

Rakousko .... . . . 14,579.178 »

Dánsko . . . 9,835.420 »

Švýcary ..... . . . 6,063.075

Španlsko .... . . . 3,605.161 »

Norsko . . . 3,420.803 »

Portugalsko . . . . . . 2,800.000 »

Nizozemsko . . . . . . 1,370.301 »

Poslední statistika pojišování nemocen
ského a úrazového vykazuje r. 1908 následující

íslice.

Dle poslední statistiky souborn uspoádané bylo

v Rakousku koncem r. 1908 3374 nemocenských po-

kladen v innosti. V tom nejsou spoteny pokladny
bratrské potem 131 a se lenstvem 181.016 osob. Roku
1907 bylo v innosti 2929 nemocenských pokladen. K
nim se bhem r. 1908 pidružily také pokladny pro

un. Takových pokladen pibylo 428 a pojištnýchu
76137.

Veškeré nemocenské pokladny v Rakousku mly
koncem roku 1908 úhrnem pojištnc 3,063.826 osob.

Z toho pipadlo na osoby ženské 730*302 osob.

Podrobný rozbor pokladen nemocenských podává
následující statistický materiál:
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poet poet z toho
pokladen pojištných žen

okresní 573 1,364.056 265.867
závodní . 1230 760.103 191.168

stavební . 32 12.814 438
družstevní 1298 526.320 116.616
spolkové . 214 576.834 156.213

úhrn . . . 3346 3,240.127 730.302

Nejvtší nemocenské pokladny v Rakousku byly po-

kladna zízenc státních drah s lenstvem 154.968 osob
a okresní pokladna ve Vídni se lenstvem 147.128 osob.

Bhem r. 1908 bylo z pojištných pihlášeno za onemocnlé
1,368.264 osob. Pípad onemocnní uznáno 1,756.358

a k tomu 5.511 porod. Vyplaceno bylo podprných
dn 29,097.137. Poet pohb, ku kterým se vyplácela

podpora, ohlášen byl na 97.717 pípad.
Pihlášky onemocnlých inily 55.19% všeho po-

jištného lenstva. Poet úmrtí obnášel 91
/2%. Prmrné

trvání nemocí bylo I 6V2 dní. Na každý den pipadlo
onemocnlých 83.766 t. j. 2*6% lenstva.

Zajímavo je, že procento nemocných muž je 56*4

a procento nemocných žen 46*8. Pojištné ženy vykazují

dle toho mnohem lepší zdravotní stav jak pojištní mu-
žové. Nejvtší nemocenské procento mly pokladny to-

váren a sice 74%, nejmenší procento nemocných 37*6

mly pokladny družstevnické. Finanní rozvaha se týká

3346 pokladen. Za r. 1908 mly tyto pokladny hrubého
píjmu 75,463.572 K. Z toho bylo zaplaceno od dl-
nictva 47,666.208 K a od prácedárc 22,763.470 K. Vy-
dání nemocenských pokladen jmenovaného roku bylo

následující:

lékai 11,568.872 K
nemocenské podpory 36,464.050 K
lékárny 8,022.482 K
nemocnice . 4,774.051 K
podpory na poheb 1,545.648 K

úhrn podpor . . . 63,375.103 K

správní výdaje 6,297.319 K
rzná vydání 3,596.341 K
reservní fondy 58,825.360 K

Úrazovny v Rakousku za r. 1908 mly následující

statistický materiál

:
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a) Poet pihlášených živností byl 122.331 k tomu
zamstnaných 2,222.221 osob. Roní jich výdlek od-

hadnut na 1779 milion korun.

b) Poet pihlášených zemdlských živností se za-

mstnaným personálem 938.918, jehož mzda roní od-

hadnuta na 14 milion korun. Hrubý píjem úrazoven

ze živnostenských závod byl 46.640.259 K, ze zemdl-
ských živností 693.486 K.

Bhem roku 1908 bylo oznámeno 128.435 pípad
úraz. Mezi nimi bylo uznáno 35.221 pípad, na které

vypadla podpora, neuznáno bylo 93.214 ohlášených pí-

pad. Z uznaných pípad 35.221 mly za následek

neschopnost k práci 34.014 a v 1207 pípadech nastala

smrt. K smrtelnému úrazu pišlo 1160 muž, po nichž

zstalo zde 726 vdov a 1517 dítek, kterým se musí vy-

pláceti renta. Následující výrobní skupiny mají nejvtší

podíl na úrazech. Podniky luební 6*8, mlýny 6*6, lomy,

cihelny 5*6, dráhy 4*4, stavby 4*2 procenta. Pokud se

týe nástroj a píin smrtících úraz a jiných, pipadá
nejvtší poet úraz na motory a sice 16*2 procent.

Koncem roku 1908 mly úrazovny v Rakousku následu-

jící závazky: 82.543 osob úrazem stižených, kterým se

vyplácela renta 16,273.145 K. Dále 9477 vdov s rentou

2,089.597 K, pak 12.033 sirotk s podporou 1,767.865

korun.

Závazek úrazoven byl koncem r. 1908 na 20,273.281 K
uznán. Rozvaha úrazoven byla tato: píjmy 48,717.747 K,

výdaje 61,718.486 K. Schodek úrazoven r. 1908 byl

5,086.779 K. Všech dluh mly úrazovny toho roku

79,798.009 korun. Jakým zpsobem chce vláda jednou
udlat v úrazovnách poádek, není nám známo. Ale jisto

jest, že na tomto podkladu trvale hospodaiti nelze. Kdo
ty dluhy zaplatí, nikdo neví. Nejspíš, že se spekuluje, že

bude úraz ubývat. Škoda, že nemžeme se pouštti do
finanního rozboru úrazového pojišování. Správa úrazo-

ven stála r. 1908 úhrnem 4,691.841 K. Jest všeobecn
známo, že správu pokladen i úrazoven mají v rukou
ervení obané. Úedníci a zízenci brali tedy v poklad-

nách nemocenských r. 1908 služného 6l
/2 milion korun,

v úrazovnách A1
/^ milion korun, dohromady 11 milion

korun. Tento roní píjem asi dává základ k existenci

všem socialistickým agitátorm. Zrušte nemocenské po-

kladny a úrazovny a zniily jste rázem celou armádu
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rudoch. Dlužno uvésti, že v Nmecku se organisují

lékai, aby nemocenské a jiné pokladny nemly práva

urovat si lékam honoráe.
Nejvtším zamstnavatelem jest stát sám, nebo má

doly, solivárny, železnice, tabákové továrny a t. d. —
Jest samozejmo, že stát musí plniti svj úkol tak, jak

jeho sociální poslání vyžaduje. V solivárnách na píklad

byla zavedena 8hod. doba pracovní. Stát nekryje všechny

své poteby ve státních dílnách, nýbrž objednává u sou-

kromých podnikatel a mže psobiti na úpravu tch
pomr

;
k tomu je na p. náš živnostenský ád z roku

1859, který byl 1 Okát novellisován a jest v neustálém

perodu. — Náš živnostenský ád v § 72 ustanovuje, že

pomr mezi zamstnavatelem a dlníkem mžebýti upraven

volnou smlouvou. Tendence všeho zákonodárství je, aby
dlník nebyl vykoisován. 10. bezna t. r. podána osnova
stran ochranných opatení dlnictva, což jest velice zá-

važné. Obor toho jest nesmírn rozsáhlý a spadá v obor
živnostenských inspektor, kterých však je málo. Tato

pedloha je též proto dležitá, že mže ministerstvo bez

zákona ze zdravotních ohled zkrátiti minimální dobu
pracovní, která u nás obnáší 1 1 hodin

;
tato doba mže

býti ministerským naízením zkrácena. Snaha dlnictva

jde za tím, aby pracovní doba trvala 8 hodin denn.
Jest již píslušný návrh poslance Hajniše podán, jímž se

postupn zkracuje práce, až by se dosplo k 8hodinné.

Požadavky úpravy pracovní doby jednotlivých zamst-
nání rzní se a jsou individuální a dle toho se upravují.

Naše zákonodárství v loni pineslo 2 dležité zákony

:

o zavírání obchod a o obchodních pomocnících. Sem
patí pedpisy o nedlním odpoinku. V tento obor zá-

konodárství patí zákaz noní práce žen; byl to mezi-

národní kongres bernský, kde se státy závazn prohlásily,

že zakáží noní práci žen. U nás tento zákon byl v po-

slanecké snmovn pijat, ale v panské zamítnut, nyní

jest pijat a nabude platnosti od 1./8. 1911. Tento zákon
jest vyhlášen ve všech zemích, vyjma Rusko, Španlsko
a Turecko.

Naše zákonodárství stojí ped úpravou práce do-

mácí a také jest již podána pedloha na úpravu práce

(krajkáství, textilnictví). Dále stojí naše zákonodárství

ped úpravou práce dtské. — Máme povinnou návštvu
školní do 14. roku, dávají se však, hlavn na venkov,
dtem t. zv. úlevy po 6. roce školním, jež jsou trýzní
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školy, v echách obnášejí 50 pro., v Tyrolsku všechny

dti. Jest podána pedloha o ochran dtské práce a aby
bylo známo, jak dti jsou zamstnány, vykonáno bylo

pomocí škol šetení ohledn práce školních dtí. Šetení

bylo provedeno v letech 1906— 1908 a letos vydán I.

díl této zajímavé publikace. Provedeno bylo jen na de-

setin veškerých škol v Rakousku. Bylo vyšeteno 418.391

dtí a zjištno, že 145.471 dtí, tedy 34*8% bylo nu-

ceno, aby mimo školu zabývalo se pracemi rázu hospo-

dáského. Ale i dti školou ješt nepovinné musí pra-

covati. — Ve školním okresu chrudimském provedeno
šetení na 9 školách se 2492 žáky a zjištno, že pracuje

jich mimo školu 735. V okrese chotboském vyšeteno
2783 dítek a z tch jest 1811 zamstnáno síkováním
vlas. Díl druhý publikace dosud vydán není. Výsledky
šetení jsou rzné a snad povedou k tomu, aby návrh

Ofnerv stal se zákonem. Veškeré státy proti tomu vy-

stupují, ve Francii jest dokonce zákon, kterým se stanoví

výše bemene, jaké dít mže vésti na koleku nebo
nésti. U nás se propaguje pée o mládež a všechny ty

instituce, které tomuto úelu slouží. Otázka mzdová jest

ponechána svobod smluvní mezi zamstnavatelem a za-

mstnaným. Jest-li sledujeme píiny stávek, vidíme, že

v 60°/o jest otázka mzdy píinou jich. Je naízení, že

mzda v hotových penzích se má platiti, pipouští se

však, že na splátku mzdy, byt, palivo, nástroje poskyto-

vány býti mohou. Dle našich živnosten. ád poskyto-

vání životních poteb a stravy na úet mzdy jest pí-
pustno jen za ceny režijní a zakázáno vyplácení mzdy
v hostincích a nálevnách.

Pokud se týe výše mzdy, známo, že vyvinul se

pojem t. zv. minimální mzdy. V Anglii jest mzda záko-

nem stanovena pro urité živnosti. Zákonodárství austral-

ské má mnohá ustanovení pro placení minimální mzdy.
Pro pomr mezi zamstnavatelem a dlníkem nemén
jest dležitá otázka sprostedkování práce a pracovního
trhu. U nás sprostedkování práce ešeno jest zemským
zákonem ze dne 29. bezna 1903 . 53, kterýmž zízeny
okresní sprostedkovatelny, které se dobe osvdují.
I dlnictvo, zejména prmyslové, i zamstnavatelé zizují

svoje sprostedkovatelny.

Soukromé sprostedkování práce jest jedním z nejvý-

nosnjších zamstnání a vykoisování dlnictva jest úžasné.

Vnují proto jednotlivé státy sprostedkování práce zvý-
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senou pozornost, jednak tím, že samy zizují bezplatné

sprostedkovatelny anebo že omezují soukromé podniky

na koncesse, stanovíce tarify odmn. Nmecký zákon ze

dne 2. listopadu 1910 stanoví, že sprostedkovatel nesmí
provozovati hostinství, obchod potravinami v malém,
odvnictví, holiství, prodej los, zastavárny. Odmny jsou

tarifální a nesmjí býti díve vybrány, pokud služba ne-

byla opatena. Osnovu zákona podobného pedložila

roku 1909 vláda belgická; dle nho nesmí býti od dl-
níka nikdy pijat poplatek za sprostedkování, ten musí
platiti vždy zamstnavatel. Otázka bytová zde již byla pro-

brána vícekráte, proto ji eník pechází. Nejdležitjší

zde jest zákon z 22. prosince 1910, jímž se zizuje tak

zvaný garanní fond.

Konen jest podána poslanecké snmovn ped-
loha zákona, dle kterého ústavm obecn užiteným má
býti poskytnuto právo expropriace pozemk, na kterých

má býti provádna stavba dom pro nemajetné tídy
obyvatelstva. Kdyby ml eník thema úpln probírat,

musil by probrat celý zákonník a našel by všude njaké
ustanovení, které má význam sociální. Na p. nová osnova
trestního zákona bude míti mnoho ustanovení sociáln
politických ohledn ochrany dtí, tuláctví, obchodu
s dvaty atd. Ku konci ukazuje na problém, jemuž se

vnuje málo pozornosti
;

je to právo stávkové. Zákonná
úprava této otázky jest nutná, to dokazují ísla o újmách,

které stávkou ob strany trpí. Jest jisto, že nejastjší
píinou stávek jest výše mzdy a že má-li stávka vý-

sledek pro dlníky, tato výše placená mzda pesune se

na cenu výrobku, tedy na konsumenty. Stávka jest jedno-

stranné porušení smlouvy námezdní, což bylo kdysi dle

zák. z r. 1852 § 481. trestné. R. 1870 vydán zákon ko-

aliní, kterým stávka prohlášena za beztrestnou a stíhán

pouze ten, kdo zastrašováním neb násilím pekáží dl-
níku v úmyslu pracovati. Pouze § 85. živnostenského
ádu prohlašuje bezdvodné, pedasné vystoupení z práce

za pestupek živnost, ádu a dle nho trestný, to se však

málo praktikuje a jedná se o zrušení toho paragrafu. Osnova
trestního zákona pináší však mnohá zostení zvlášt
koaliního zákona. Jak eliti vzniku stávek? Navrhuje se

uzavírání kollektivních smluv, což jest u nás na postupu.

Význam jich jest ve ice znaný. Ovšem dobré jich vý-

sledky pedpokládají na stran dlnictva dobrou organi-

saci a dobrou snahu zachovat smlouvu. Druhý prostedek

Rudolf Vrba: Vláda penz. 11
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jest, aby byly zákonem ustanovené povinné rozhodí
soudy. U nás to není uzákonno. Zákonodárství cizo-

zemské má mnoho zajímavého v tom ohledu, hlavn
v Austrálii, kde zamstnavatel i dlník je povinen býti

organisován. Podobn v Kanad zák. z 1907. Zákono-
dárství evropské zavedlo t. zv. smírí úady, které se mají

piiovat o zamezení stávek. Stávka železniních zí-

zenc ve Francii pimla vládu k pedložení osnovy
zákona ze dne 22. prosince 1910, týkající se uspoá-
dání pomr mezi dlníky a podnikateli pi železnici.

Návrhy ty pedložil minist. pedseda, bývalý vdce so-

cialist, Briand. Briand navrhuje dvojí: a) stávka ve ve-

ejných podnicích budiž zakázána a úastníci její podlé-

hají trestu
;
b) konflikty butež ešeny cestou smíru roz-

hodím soudem. Tyto pedlohy vyvolaly boui v táboe
sociálním, jaký bude jich osud, nelze pedpovídat. Tyto
pedlohy v ostatních státech vzbudily pozornost a ijiné

státy koaliní právo zízenc železniních omezují. eník
praví, že mohl ve velkých konturách a širokých rysech

naznaiti cesty, jimiž se zákonodárství naše i cizí bée
a ukázal jen na píkladech, jak se vyvíjí a vzrstá. Jaký
konený cíl má toto zákonodárství ? Zabezpeiti lidem

nikoliv plný blahobyt, o jakém možno sníti, ani napro-

stou svobodu, ani dokonalou rovnost, ale blahobyt vše-

obecnjší, svobodu vtší a solidaritu vtší.

Jaké finanní obraty vykazují pojišovací ústavy o tom
malý píklad podává eská úrazovna v Praze. Úrazová
pojišovna dlnická pro král. eské v Praze vydala ne-

dávno svou výroní zprávu za rok 1909. Rok ten zna-

mená v hospodáství jmenovaného ústavu nápadný obrat.

Kdežto ve správním roce 1908 dostoupil deficit tohoto

roku závratné výše 3,610.243 K 64 h, klesl pírstek
schodkový za r. 1909 na 868.245 K 55 h, tedy na mén
nežli 1

/4 . Tento neobyejn píznivý výsledek byl pi-
vodn adou initel, jež podrobn rozebrati a oceniti

vyžadovalo by obšírnjší úvahy
;

tolik však možno po-

kládati za jisto, že nastalý pekvapující obrat je z nej-

vtší ásti plodem nového ducha, který s novou správou

v ústav zavládl. Promyšlená, soustavná, cílevdomá a

houževnatá práce, snaha po písné objektivnosti a spra-

vedlnosti, vážnost a uznalost k úednictvu — to jsou

hlavní zdroje pekvapujícího úspchu. Bylo opravdu ne-

obyejn zajímavo z blízka pozorovati, jak síly po léta

nevyužitkované, ba pímo spoutané, byvše novým eži-
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mem uvolnny, jakoby rázem oživly a rozpoutaly se

k neoekávané pracovní intensit.

Na konec budiž ješt uvedeno, že úhradní jistiny

pro dchody dnem 31. prosince 1909 bilann plynoucí

obnášely úhrnem 73,571.413*22 K oproti 69,776.656*23 K
roku 1908, takže jeví se vtší poteba o 3,794.756*99 K.

Pipoteme-li k tomuto pírstku na úhradních jistinách

hotov vyplacené odškodné per 7,195.331*94 K, iní
isté bilanní zatížení v r. 1909: 10,990.088*93 K. Cel-

kový schodek obnášel v r. 1908: 39,178.751*26 K, takže

ústav ml k úhrad závazkv odškodovacích po ruce

pouze korun 30,597.904*97 ili 43*85%. V roce 1909
stoupl celkový deficit na 40,046.996*81 K, takže ml
ústav k úhrad nárok na odškodné k disposici korun
33,524.416*41, t. j. o 2,926.511*44 K více než v r. 1908.

Bylo tedy kryto 45*57% celého zatížení, kdežto 54*43%
zstává nekryto.

Na neobyejn píznivý výsledek hospodaení za

r. 1909 psobila ada moment, jež možno nazvati ná-

hodnými, resp. na které ústav neml vlivu
;
vtšinou byl

však píznivý obrat pivodn reformami v ústav pro-

vedenými a sebráním a naptím všech sil k uritému
cíli. Rok 1910 vykazuje oproti roku 1909 další zlepšení,

takže pes to, že poet úraz opt vzrostl, možno 1 "d-
vodn oekávati, že rok tento skoní aktivn.

p) Rothschild ve Vídni.

»Lidové Listy« uveejnily následující úvahu: Kde je

vtší nebezpeí ? Zakladatel rothschildovské dynastie Mayer
Amschel ml býti pvodn rabínem, ale vnoval se ra-

dji obchodu. Roku 1779 mohl si ve Frankfurt v ži-

dovském mst zakoupiti dm . 26, na njž vystril

ervený štít. Toleranním ediktem císae Josefa II.

pijal Mayer Amschel r. 1781 jméno Rothschild. Fa. Roth-

schildova po prvé se obohatila, když hanavský kníže Vi-

lém IX. ustanovil Mayera Amschela vrchním dvorním
agentem a jeho syny Šalamouna a Amschela válenými
výplatími. Své ti dcery provdal starý Rothschild do bo-

hatých rodin Dreyfussovy a Sichelovy. Tetí syn Roth-

schildv Nathan odebral se do Londýna. Jeho nejlepší

obchod byl, když 800.000 liber šterlink pjil vévodovi

Welingtonskému na portugalskou výpravu. R. 1814 pi-
jala anglická vláda plán Rothschildv, kterým mly býti

evropské velmoci proti Napoleonovi anglickými penzi

11
*
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podporovány. Za tuto pjku vymohl ministr financí

hr. Filip Stadion, ne bez odporu císae Františka I. pro

tyi bratry Rothschildovy: Amschla (ve Frankfurt), Ša-

lamouna (ve Vídni), Karla (v Berlín) a Jakuba (v Pa-

íži) rakouské šlechtictví. Rothschildové penzi svými
stále se pletli do velké politiky. Tak když ve Francii

zase Bourboni pišli ku vlád, pjil Nathan Rothschild

Ludvíku XVIII. ve smnkách 200.000 liber šterlink.

Když zase Napoleon I. do Francie se vrátil, pjil Nathan
Rothschild Welingtonovi k disposici své pokladny. » Bitvu

waterlooskou vyhrál Welington, ale já jsem ji zpenžil,

«

mohl se pyšnit Nathan Rothschild, který obdržel první

zprávu o vítzství a za babku skoupil pokleslé kursy,

které za 24 hodin na to vyšinuly se do veliké výše.

Tedy beze vší práce, jen pouhou spekulací stal se lon-

dýnský Rothschild millionáem. Snaha Rothschild šla za

nejvyššími cíli: pjkami ovládnouti krále a dosíci nej-

vtší finanní mocL
Když r. 1816 Šalamoun Rothschild s Davidem Gold-

schmidem zakládal ve Vídni svj bankovní dm, stály

proti nmu tyi mocné závody: hrabcí dm Friesv,

firma Arnstein a Eskeles, Geymller a Steiner. Steine-

rovi dal Rothschild tolik, co chtl, naež nastoupil na
jeho místo a jal se provádti velké finanní operace

s bankéem Davidem Parishem, který r. 1817 povýšen
byl do baronského stavu. Ministr Gentz, získán dary,

opatil Rothschildovi pístup ke kongresu v Cáchách (1818),

pi kteréžto píležitosti Rakousko, Rusko, Francie a Prusko

vypjily si veliké peníze u Rothschilda. S Parishem

podnikl Rothschild roku 1820 rakouskou loterní pjku
48 million zlatých.

Když r. 1821 nastal krach, svedl Rothschild všechnu
vinu na — neapolské povstání. Rodina Rothschild v moci
stále postupovala: Amschel Mayer (Frankfurtský) stal se

bavorským konsulem, Nathan Mayer (Londýnský) rakou-

ským konsulem. R. 1821 všech pt bratí spojilo se

v jeden dm a dlilo se o výdlek a o titule rakouských

baron. Rothschildové si uinili ve Vídni velmi dobré

oko tím, že na veliký úrok pjili peníze na potlaení

revoluce v Neapoli. Vídeský Rothschild ml velikou

kuráž i veliké štstí: r. 1824 pemohl finann hrabcí
dm Friesv, zaal konkurovati s Davidem Parishem

a od arcibiskupa Olomouckého koupil si železnou huf

vítkovickou. R. 1831 nechtl Rothschild Metternichovi
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zapjiti peníze na potlaení belgického povstání, zmkl
však, když obdržel roku 1836 privilegium postaviti si

severní Ferdinandovou dráhu ke svým vítkovickým hutím.

Akcie této dráhy, když byly dv tetiny této postaveny,

poklesly, Rothschild nedav se mýliti, zapjil 4 mil. zla-

tých, vynutiv z akcioná 250 zl. na akcii. Pes to, že

dával 40.000 zl. na postavení techniky v Brn, moravský
snm nepijal Rothschilda za svého lena. Skrze knžnu
Metternichovou Šalamoun Rothschild asto se stýkal

s uherskou šlechtou a hojn šlechticm pjoval peníze:

celkem to dlalo skoro 9 million zlatých, kterými uinil

si Šalamoun Rothschild uherská hrabata na sebe závis-

lými.

Tak inil se vídeský Rothschild, paížský jeho bratr

také nezahálel
:
paížský James Rothschild tak domohl se

severní dráhy francouzské, že po pádu ministerstva Thier-

sova 15.000 akcií rozdal lenm parlamentu a 10.000

akcií žurnalistm. S ministry byl Rothschild velmi za-

dobe: dával jim velké dary, a ministi zadávali mu tuné
státní pjky: r. 1830 20 mil. fr., r. 1831 120 mil. fr.,

r. 1832 150 mil. fr., — ím dále, tím více. Paížský Ja-

mes Rothschild podporoval finann Napoleona II. —
s Nmci vítznými byl však také tak zadobe, že v jeho

zámku Ferriéresu bydlil sám pruský král Vilém. Další

velké iny rodiny Rothschild jsou: 4. bezna 1854 pro-

hlásil londýnský Rothschild Lionel, rozmlouvaje s velko-

vévodou Arnoštem Koburským: »Na válku s Ruskem
dám tolik penz, kolik budete chtíti,« když však r. 1884
Bismarck všechny ruské papíry z Nmecka vylouil, pa-

ížský baron Alfons všechny tyto ruské papíry vzal

k sob a za to dostal úkol, aby pro Rusko sprosted-

koval milliardovou pjku. Jako rakouský generální kon-
sul sprostedkoval londýnský Lionel Rothschild r. 1852
pjku rakouskou. Vídeský Rothschild Šalamoun ode-

bral se roku 1855 do Paíže, aby tam jednal o pjku
na válku krymskou. R. 1860 udlal si u rakouské vlády

velice dobré oko vídeský Anselm Rothschild tím,

že pijal 200 million státní pjku. Ze všeobecného
finanního krachu r. 1873 vyšel vídeský Anselm Roth-

schild nejen neporušen, nýbrž ohromné své jmní ješt

zmnohonásobnil. Nyní jsou Rothschildové (ve Vídni,

v Paíži, v Brusselu a v Londýn) nejpednjší finanní
mocí evropskou, oni ovládají kurs papír všech stát
evropských, oni pjují do válek, oni jsou hlavními
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akcionái všech velikých dopravních a prm. podnik,
oni ovládají bursy a stanoví ceny. A o této ohromné
finanní velmoci Rothschild mlí se zatvrzele.

Úmrtí Alberta Rothschilda.

Orgán žida Dubského »as« pinesl o Rothschil-

dovi :

Ve Vídni v tchto dnech pohbili barona Alberta

Rothschilda. Co závisti se pipjalo bhem sto let k to-

muto jménu ! Vláda penz, zloiny bursy, vydírání lid-

stva, pepych, korupce, svtovláda, kapitalistu, vrchol po-

zemského štstí, všemohoucnost a kdo ví co ješt — to

vše shrnovalo se na jmén Rothschildov. Jako v bá-

chorce pedstavují si ješt dnes lidé v Evrop, když vy-

sloví jméno Rothschildovo, vrchol všeho, eho si pozem-
šan mže páti a peje. Ke všemu tomu jsou Rothschil-

dové židé, a ta závist vi této rodin zplodila nejvíce

nenávisti k židm všem, kteí ve své ohromné vtšin
vidí v Rothschildovi totéž, co jiní a jist stejn mu zá-

vidli. U nás v Rakousku se pipisovalo Rothschildovi

ješt víc než jinde, ponvadž Rothschildové po dlouhá

desítiletí byli bankéi státu, a všeobecn se myslelo, že

celá státní moc je jim vydána v šanc.

Chef rodiny a bankovního závodu S. M. von Roth-

schild Sóhne zemel a byl v tchto dnech pochován. A
všecka ta moc, ten vliv, ten pepych, to pozemské štstí

— toho nebylo vidt. Na poheb dostavila se vídeská
spolenost, kterou možno spatiti pi pohbech lidí, jichž

veejnost asto neznala a jichž úmrtí se zaznamenává
v novinách pti ádkami. Rothschild si pál prostého

pohbu dle židovského ritu, a pání to bylo splnno,
ani ho nemusel zapisovat do své závti. Padesát krok
od jeho paláce nikdo nevdl, že pohbívají nejbohat-

šího lovka v Rakousku, jednoho z nejbohatších v Ev-

rop. Amerika má vlastní své Rothschildy — proti nim
jsou evropští Rothschildové takka chudáci a slaboši.

Baron Albert Rothschild zasluhuje trochu pozornosti, an

je poslední asi z rakouských Rothschild, kteí hráli ve

finanním svt jistou roli, kteí ve svt ohranieném
ernožlutými šraky nco znamenali. Ale každý by se

podivil, kdo by ten význam srovnával s tím vybájeným
významem jména Rothschildova.

Ani název krále bursy Albert Rothschild nezasluho-

val. Baron Rothschild už byl vychováván tak, aby mu
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parket salon šlechtických byl bližší než parket bursy.

Ten divoký význam »krále bursy«, který demagogie vlo-

žila do tohoto titulu, u Rothschild neplatil nikdy, nej-

mén však u Rothschild rakouských a docela už ne u

Rothschilda práv zemelého. Když baron Albert Roth-

schild pevzal vládu bankovního závodu vídeského, bylo

jmní Rothschild již takové, že on neml potebí nási-

lím a zloinnými spekulacemi na kapsy jiných jmní to

rozmnožovati. Tenkrát ovšem rakouské bankovnictví bylo

na poátku svého vývoje a pro státní obchody ješt ne-

vysplé. Rothschildovi tedy pipadl úkol výnosný v kaž-

dém smru. On od státu mohl pevzíti pjky jakékoliv

výše, ponvadž ml za sebou Rothschilda paížského a

londýnského a celou adu prvních bankovních závod
cizozemských. ím více se pak bankovnictví rozvíjelo,

tím menší byla úast Rothschildova na obchodech stát-

ních, až na konec, když k úastenství na státních pj-
kách volány skoro všecky vtší banky, Rothschild své

spolupsobení vbec odepel. Už ho ty obchody neza-

jímaly, už nebyl jediný, už jeho všemohoucnost finanní
byla zlomena a být na druhém míst — cítil se poní-

ženým. Ovšem : ty kolosální zisky a výdlky v letech še-

desátých a sedmdesátých pohltil on sám, po pípad jeho

nejužší skupina. Rakousko tehda na pokraji finanní zká-

zy bylo nuceno prodávati svou rentu za 72 a 75°/o> nyní

dostává už 92 a více. Ovšem že tenkrát bylo také risiko

vtší, ponvadž kupc a milovník pro rakouské státní

papíry bylo poskrovnu, zejména když stát rok po vydá-

ní: 5% renty úrok zdanním násilnicky a nesolidním

zpsobem vi viteli snížil na 4*2% (1869). Tenkrát

si Rakousko svj úvr v cizin poškodilo tak, že na p.
v Londýn po celá desítiletí nepijímali rakouských pj-
ek. Rakouské státní finance zotavily se mnohem díve
a rychleji než uherské, proto monopol firmy Rothschil-

dovy tam potrval mnohem déle než v Rakousku. Ob-
chody státní zaujaly Rothschildovu finanní innost do
té míry, že pro ostatní obchod a prmysl neml napro-

sto zájmu. Tyto obchody státní pivedly jej pirozen
do spojení se stavbou drah a odtud znané, ba rozho-

dující úastenství domu Rothschildova pi stavbách všech

rakouských drah. Dráhy severní byl otec práv zemelé-
ho koncesionáem a projektantem. Dostal koncesi velice

snadno. Je. znám výrok císae Ferdinanda, který s ned-
vrou pohlížel na tento projekt: »Kdo pak pojede z Vid-
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n do Brna?« Úastenství Rothschild pro stavbu Jižní

dráhy bylo osudné. Stavno bylo draze a Rothschild pe-

níze k stavb dal stejn draze — akoliv do roku 1905

jižní dráha byla jediným spojením s Terstem je dnes

více než pasivní a její finanní sanace je ohromným
problémem. Stavba severní dráhy Rothschildy pivedla

do Vítkovic a tam v dolech a hutích vítkovických vy-

erpán všechen zájem Rothschildv na prmyslu. Bylo

právem vyteno, že všechen vývoj prmyslový, zprmy-
slovní elektiny a všeho, co s ní je ve spojení, prove-

deno v Rakousku bez Rothschildova krejcaru. Rothschild

už nepodnikal nieho, nebyl k tomu vychováván a do-

cela falešná byla chvála po jeho smrti, že byl »prvním
kupcem Rakouska «. Ani pontí.

Rothschild na služb penz v obchod a v prmy-
slu neml zájmu, on pro n penz neml. Jeho jediným
zákazníkem byl stát, af už ten neb onen. Zde se hlásil

k slovu jeho aristokrasism : zdálo se mu, že je pod ctí

Rothschild sloužit fabrikantm, nepijímal návštv ob-

chodník a továrník, jen finanní ministi a vysocí ka-

valíi byli mu vítáni. Tm rád posloužil.

Psalo se o nm jako o vlastenci rakouském. Nepo-
chybujeme ani dost málo, že baron Rothschild byl dob-
rým Rakušanem už proto, že tomuto Rakousku pece jen

dkoval za sta milion. Ale bylo uvádno za zvláštní

akt vlastenectví, když dr. Dunajewski v dob krachu

Bontouxova ve Vídni chtl prodat rentu a nabízel ji za

91%) že Rothschild o své újm zvýšil nabídku na 92%.
Chápeme. Tehdejší krach srazil kursy všech cenných pa-

pír evropských o dobrých 50% ;
co to ve Vídni, na

nejslabší burse znamenalo, snadno si každý vypoítá.

V takové situaci ve Vídni jeh než všude jinde, ponvadž je

v Rakousku spekulace daleko chudší a následkem toho
nesolidnjší než jinde

;
zde lidé s penzi ztrácejí hlavu

a strach psobí h než finanní krise. V té situaci

Dunajewski musel umísovat svou rentu a za tu rentu,

v dob paniky, baron Rothschild nabídl víc, než si Du-
najewski troufal žádat

!
Ježto po smrti jeho »Neue Freie

Presse« napsala, že dokázal svj patriotism. Rothschild pi
skrovném svém nadání finanním vdl dobe, že pe-
platí-li rentu o celé procento, ztratí v nejhorším pípad
dva miliony pi tomto obchodu, to jest vydlá o ty dva
mizerné miliony mén, ale on vdl zárove, že jeho

slovo, jeho dvra v situaci bursy tak nadchne, tak mocn
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vzpruží, že nejvtší ást ztrát bursovních z posledního

krachu se tím nahradí. A nepepoítal se. Ty dva mili-

ony si bleskurychle nahradil, aniž hnul jinak prstem

!

To vlastenectví mlo tedy dobré a zdravé základy a

dvody.
Ne, ani velkým finanníkem, ani velkým obchodníkem

Rothschild nebyl. To vše odporovalo jeho povaze a bylo

znemožnno ostatn i jeho osudem, a hlavn, jak jsme

již ekli, vychováním. Rothschildové rakouští mají zcela

jinou posici než bratranci v Paíži a v Londýn. Tam
hrajou svou ohromnou roli i jako finanníci nebo práv
proto. Paížský Rothschild je sice také baron, ale baron
a knížat je tam dost a dost, a jen pro šlechtictví by
nehráli roli, stejn v Londýn lord Rothschild : tam mají

svou posici jen jako první finanníci. V Rakousku tomu
tak nebylo a do dnešního dne není, a proto Rothschild

chtje hrát roli, musel klásti draz na to své šlechtictví.

Dailo se mu to ovšem zas jen do polovice. Byl sice

baronem, svým jmním patil pirozen k nejbohatší

šlecht, ale ta vysoká šlechta piznávala mu jen skrovnou
ást svých píznaných výhod a privilejí. Byl lépe trpn
než jiní bohatší »mladí« šlechtici, ponvadž byl nejbo-

hatší, ponvadž pomáhal nejradji a nejsnadnji šlechti-

cm, když byli v úzkých, ale pro ty vysoké pány pece
byl jen — židem. Ovšem, že si to povídali jen, když
byli mezi sebou. Vždy ten žid ml nejkrásnjší honitby,

kon, zámky, ml styky v cizin! Do panské snmovny
by jej snad povolali; to zas prý nechtl on sám, ne-

chtje se dostat do závislosti na vlád, když s ní dlá
obchody. Tajným radou se nemohl prý státi zas pro

ceremonie pi písaze. Ve dvorním hrad totiž nemají

židovské bible a tajný rada mimo to musí písahati na
kíž. Tož zase nic. Tedy kompromis (jsme v Rakousku):
on a pozdji jeho dti byly uznány »hoffáhig«

;
Roth-

schildové bývali zváni nejen k dvorním plesm oficiel-

ním, nýbrž i k soukromým plesm u dvora. Hofball a

Balí bei Hofe je náramný rozdíl.

A ješt nco. Rothschildovi synové jsou jediní ži-

dovští dstojníci dragounští, jeden, nynjší chef rodiny,

Louis v záloze, druhý aktivní Evžen. Je posádkou v Ho-
donín u 6. dragounského pluku. Té cti nedosáhl v Ra-

kousku žádný žid. Židovští dstojníci u dragounských
pluk jsou velice vzácným zjevem; povolí-li se jim

služba u dragoun, pak jen na rok. Po dobrovolnickém
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roce stávají se iajtnanty u — husar neb u hulán,
nikdy u dragoun. Ani tolik vlivu neml baron Roth-

schild, aby mu ve Vídni splnili nejtoužebnjší pání

:

jednoho ze svých syn chtl míti v diplomatické služb.

Nektného nevzali, akoliv hrab Qoluchovski je pí-
telem Rothschildovým z mládí. A možná dost, že mladý
Rothschild by byl si vedl jednou lip než leckterý nás

vyslanec na p. — hr. Forgách, jehož matka byla stejn
židovkou.

Všechny tyto okolnosti na zemelého Rothschilda

mocn psobily a zpsobily, že byl zcela jiný, než si

široký svt Rothschilda pedstavuje.

Ve veejnosti bylo ho vidt zídka, nanejvýš pi
dostihách a v divadle. Jinak býval stále doma, etl, stu-

doval zalíbenou astronomii ve své soukromé hvzdárn
anebo fotografoval. Domácí život jeho byl málo šastný.

Vzal si svou sestenici Bettinu Rothschildovou, dceru

paížského Alfonse Rothschilda, krásku prvního ádu. Po
patnáctiletém šastném manželství ubohá paní zemela
rakem. Skvostn zaízená nemocnice ve Vídni »Roth-

schildspital« je jejím pomníkem. Zanechala mu pt dtí,

tyi syny a jednu dceru. Nejstarší Jií stižen duševní

chorobou je v soukromém ústavu už po léta internován,

nejmladší se ped dvma léty zastelil, ponvadž nedostal

svolení otcova k satku s chudou Ameriankou. Roth-

schild zavedl totiž domácí ád patrn po vzoru panov-

nické rodiny. Nedovoluje svým dtem ženit a vdávat

se dle vlastní vle, snad proto, ponvadž by to jemu
jeho otec stejn nebyl dovolil. Nedovolil také, aby se

nkdo v rodin dal poktít. Jist ne z pepiaté pravo-

vrnosti. Ostatní Rothschildové už dávno se nevzpírají

ani ktu, ani nezakazují svým dtem manželství neži-

dovská. Hanna Rothschildova, dcera lorda Rothschilda

v Londýn, byla chotí lorda Reseberryho, bývalého mi-

nistrpresidenta anglického a vdce liberál ve snmovn
lord. Zdá se, že rakouští Rothschildové ze strachu, že

by rodina, vlastn jméno vymelo, jakékoliv asimilaci se

vzpírají. Jinak si tuto písnost nelze vysvtlit.

Rothschild jinak své židovství málo osvdoval. Mezi
aristokraty jist ne a se židovským svtem neml styk.
Pro podporu chudých žid vyplácel jeho sekretá do
roka jist znané sumy, ale pro akce židovstva nedal

krejcaru; sionism nenávidl. Znaje však pomry v Ra-

kousku, tušil Rothschild proces svých potomk. Poktní
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Rothschildové oženili by se jist s hrabnkami (teba

chudšími) a pomalu by se jméno Rothschild ztrácelo

z erb a titul. To chtl zabránit.

Finanní svt vídeský, ve své vtšin židovský,

ostatn také málo Rothschilda poznal osobn. Jen ne-

božtík guvernér pozemkového ústavu Taussig byl s ním
blíže spátelen a v poradách skupiny jej zastupoval,

když se dostaviti nechtl sám anebo když jeho proku-

rista Štdrý (psal se ovšem Stiedry, ale z Benešova po-

cházel) se dostaviti nemohl. Ale tch finanník bylo

málo. Ve svém závod vlastním stejn s nikým nejednal.

Neml také o em. Dbal tam ostatn bez milosti na po-

ádek a práci; dovedl býti bezohledný, když se dopídil

nedbalosti nebo nedostatku píle. Nestrpl vedle sebe

ani v závod nikoho, kdo by se zpronevil svému po-

stavení. Ml u sebe synovce, který firmu zastupoval na

burse. Dovdl se o nm, že spekuluje na vlastní úet
a ke všemu nešastn. Hned zaplatil difference, synovce

propustil z obchodu a bez halée podpory jej vyhnal.

Mladík, zvyklý nádhernému životu, se brzo na to za-

stelil. Po té stránce byl Rothschild neúprosný. Ani svým
synm nestrpl hýení a marnotratnictví. Byl-li pi do-

stihách s nimi, on sám nesázel u totalisátora nikdy; cho-

dili mladí páni sázet po stran, aby to papá nevidl.

Nyní odešel a zanechal svj bankovní závod, rodinu, bo-

hatství bez hlavy a vdce. Nástupcem dle jména bude
druhý syn jeho Louis, vychovaný už zcela aristokraticky,

bez zájmu pro obchod a finance. Snad on zmní zásady

svého otce a pak zmní vše, co obsahuje správný pojem
slova Rothschild dnes. Možná. Jist by se význam toho

slova ztratil, ale on by mohl být šastnjší, než byl jeho

otec. Je v tom snad trochu spravedlnosti osudu anebo
ironie jeho, ale žádný žebrák zemelému Rothschildovi

nemusil závidt. Peníze nejsou vše, se íká. Vru nejsou,

Rothschild jich ml dost a dost, a ze života nikdy se

netšil.

Nahromadní kapitálu, jeho moc, má proti sob
jist dost oprávnných theorií hospodáských i sociál-

ních a obyejn jimi trpí shromažovatel a majetník

jeho. Pirozen pojem Rothschild nemá pátel a zastanc
sociální spravedlnosti. Ten pojem zemelý vídeský Roth-

schild nezastupoval. Byl to zcela pasivní lovk, který

pod tíhou svého jmní klesal. Ke všemu ve Vídni takové

povaze, jako byl on, nebylo možno uplatovat ve veej-
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nosti moc a vliv milion. Ne proto, že by bylo ve Vídni

tolik smyslu a citu pro sociální spravedlnost a demo-
kracii. Naopak, ale závist, docela nízká závist demago-
gického vavého antisemitismu znemožovala málo vý-

bojné povaze Rothschildov volnjší pohyb. Ten anti-

semitism vídeský pomocí šlechty k pokladnám Alberta

Rothschilda nalézal vždy cesty, chudina Vídn, všecky

podniky msta mly v nm pímého nebo tajného pod-
porovatele : ale zástupce obce na poheb nepišel ! Kde
mohli ovšem, za skrytá dobrodiní jeho Rothschildovi

veejn nadávali. Klerikální list vídeský chtl dokonce
trochu nadšené nekrology ostatního tisku paralysovati

vzpomínkou na pokus barona Rothschilda zbaviti se ne-

píjemného mu komika Girardiho násilím. Paní Odillo-

nová byla tenkrát chotí Girardiho a pítelkyní Roth-

schildovou a skuten jednalo se o to, zavíti tenkrát

slavného Girardiho a uinit ho neškodným v blázinci.

To te »Reichspost« Rothschildovi vytla. Snad právem
— ale zapomnla, že advokátem Rothschildovým, který

celou vc vedl, byl antisemitický pedák a advokát, bý-

valý pedseda poslanecké snmovny dr. Pattai ! . . .

Co z »rothschildovství« v Rakousku zbylo, to ba-

ronem Albertem odešlo. A máme za to, že už se ne-

vzpamatuje. Rothschildové budou te už docela privát-

níky, aristokraty. Tradice frankfurtského zakladatele slávy

rothschildovství neobživí.

Tak se rozplývá chválou orgán Masaíkovc «as«.
Je to list ist pro židovské zájmy psán.

»Právo Lidu« pineslo 14. února 1911 tento lánek:
Nejvtší milioná Rakousko-Uherska je dnes nesen

ve Vídni ku hrobu. Ohromné jmní zstává po nm. Na
700 milion korun odhadují je pibližn zasvcenci,

jenom dan a poplatky, které z jeho ddického pevodu
budou zaplaceny, iní více než 28 milion. Albert Roth-

schild, jenž v sobotu v 67. roce svého vku náhle zemel,
byl nejvtším vitelem rakousko-uherského státu. Kdy-
koliv stát poteboval pjku sebe vtší, skupina Roth-

schildova to byla, která ihned dala k disposici žádané

miliony, aby pevzala za n a dále rozprodávala státní

dlužní úpisy, ovšem za píslušnou provisi a za více než

píslušné úroky. To byly hlavní » obchody «, jimiž Roth-

schild nashromáždil jmní, které kdyby bylo jen uloženo

na prostý 4procentní úrok, znamenalo by vný dchod
28 milion korun ron. Pi tom byl však Albert Roth-



— 173 —

schild také velikým prmyslovým podnikatelem. Jemu
náležela díve severní dráha, jejíž pevzetím byl ped
temi lety tolik napálen fiskus, on byl až do své smrti

hlavním akcionáem a ve skutenosti majitelem jižní

dráhy, se svým spoleníkem Guttmannem ml ve svém
neomezeném vlastnictví vítkovické železárny, které mají

monopol na dodávání lodních pancé v Rakousko-

Uhersku a o jejichž cenách zase pi poslední dread-

noughtové debat v parlament zaalo se mluvit. Velká

ást daní, na které tžce dou miliony pracujících lidí

a které bezohledn vymáhají berní úady, hned po vy-

brání byla ze státních pokladen penášena do werthei-

mek Rothschildových. Kdyby vládní kruhy chtly vésti

válku, nesmlo by je ani napadnout na ni pomyslit,

jestli by díve nedohodli se o tom s Albertem Roth-

schildem nebo vlastn s nkterým z ídících jeho úed-
ník. A naopak zase, chtl-li Rothschild v zájmu svých

podnik a papír pohnouti nejvyšší kruhy k uritému
politickému rozhodování, ml pro to sta úspšných cest

a možností.

A jakým byl osobn tento lovk, jehož jméno st-

lesuje pedstavu soustední kapitálu, financí obchodu
i prmyslu v dnešní soukromokapitalistické spolenosti ?

Nepatrný obchodníek Amšel Rothschild, pradd zeme-
lého, jenž ped sto lety dal základ k podnikm, které

k sláv a moci pivedly dnešní dynastii Rothschildovskou,

musil mít jistý stupe osobní zdatnosti a osobních schop-

ností. Pro nj zídit malý bankovní krámek bylo ne-

snadnjším, než pro dnešní Rothschildy vydlat najednou
deset milion. Velký kapitál, jakmile je nahromadn a

uveden do chodu, »pracuje« dále už sám, automaticky.

Zemelý Albert Rothschild byl podprmrný, zcela plochý

lovk, vše jiné u nj spíše nežli stín njaké geniál-

nosti. Bohatství ubilo v jeho rod všechnu zdravost t-
lesnou i duševní, všechnu schopnost radosti, práce života.

Od té doby, co mají stamiliony, tvoí Rothschildové ze

všech stát uzavenou skupinu, která nikoho mezi sebe

nepipouští. Žení se výhradn mezi sebou, nejbližší pí-
buzní bez ohledu na právo pírody a krve uzavírají

trvalé spoleenství života a majetku. Otec zemelého
Rothschilda vídeského ml za ženu pokrevní svou pí-
buznou, zemelý sám opt se oženil s dcerou a s penzi
blízkého svého pokrevence, náelníka paížského domu
Rothschild. Na této zásad Albert Rothschild lpl tak,
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že když jeho syn z lásky chtl si vžiti dívku prostého

pvodu, vyobcoval ho z rodiny a vehnal ho v náru
samovraždy, než by k tomu dal svolení. Jeden syn Roth-

schildv zemel tedy sebevraždou, druhý jest nezhojitel-

ným šílencem, na ženu, s kterou se ženil v nejútlejším

rozpuku mládí, píbuzenský satek psobil tak, že nkolik
málo let po jeho smrti zemela. Od tch dob, tedy nej-

vtší ást svého života, žil Rothschild jenom svým stále

vzrstajícím milionm, jenom svému mamonu. Ani ob-

chodn nebyl nijak zvláš zpsobilým. Ztrnule se jenom
díval, jak ped ním samy sebou závratn stále rostou

hromady zlata, aniž by poteboval hnout prstem. Tohoto
lovka, na njž každý den deli se lidé, jejichž poet
bez pehánní jde do statisíc, nikdy ani nenapadlo, aby
se podíval na jejich práci. Celé dopoledne pravideln
ztrávil tím, že ve svém atelieru mechanicky zhotovoval

fotografické obrázky, z nichž ml dtinskou radost. Každý
den odpoledne prosedl nad šachem a bez nejmenšího
zájmu inteligence šablonovit posunoval figurky. Krom
nkolika lhostejných lidí, s nimiž se stýkal, aby si ukrátil

zoufalství dlouhé chvíle, neml vbec ani jediného osob-

ního pítele ! Ani požitkáství nemohlo vzrušit pustou

hladinu jeho jednotvárného života. Komu žádný požitek

není nepístupným, tomu na konec všechny požitky se

zhnusí, ten na konec zhnusí se sám sob a jenom jeden

pocit u nj ovládne: pocit naprosté vlastní zbytenosti,

ošklivosti nade vším i samým nad sebou. Kapitalistití

chvaloeníci budou pipomínati nad Rothschildovou

rakví, že konal také dobré skutky. V pomru ku svému
jmní a ku svým dchodm nedal na všechny » dobré

«

skutky celého svého života jist více, než mohl vydati

na cigara, na diškrece, na koupenou lásku žen ! Tisíce

dlník však delo se ve Vítkovicích, tisíce pi severní,

pi jižní dráze, miliony poplatník krvav shánly po-

slední halí na da, aby pišla na své zisky a své úroky
tato mumie. Mže za takovýchto okolností u takovéhoto

lovka jakýkoliv in býti ním více než nepatrnou,

zcela nedostatenou dávkou na odinní spáchaného bez-

práví? Je vbec možno u takovéhoto lovka nkdy
mluviti o » dobrém « inu?

O rakouský stát získali si Rothschildové veliké zá-

sluhy ! Ovšem jen o stát v tom smyslu, pokud se s ním
stotožují vládní kruhy ve stát. Djiny vídeského Roth-

schildova domu, jehož šéf práv dnes je pochován, jsou
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djinami rakouské reakce. Za dob svaté aliance, když

feudální Rakousko postavilo se v elo zpátenické Evropy,

aby porazilo revoluní Francii, stal se Rothschild ban-

kéem státu. Kdykoliv krvavé války nebo absolutistické

hospodáství uvrhly íši na pokraj bankrotu, byli to Roth-

schildové, kteí mohli vládnoucím kruhm nabídnouti za

dobré zúroení » okamžitou výpomoc«. Klerikálové sice

asto nadávkami na »žida« Rothschilda posilují svou
agitaci, dobe však vdí, že v djinách íše byl Roth-

schild jedním z nejvtších spojenc klerikalismu. Nej-

klerikálnjší éra v Rakousku, éra konkordátu, byla umož-
nna po roce 1848 jedin pomocí Rothschilda, v tchto
politických pomrech také moc rothschildovského domu
dostoupila vrcholu. Klerikální absolutism v letech pade-

sátých jen pomocí rothschildovských penz mohl se držet.

Proto téhož roku (1854), kdy rakouský stát uzavel kon-

kordát s katolickou církví, uzavel jednu z nejhanebnj-
ších smluv, jaké sotva lze nalézt rovné, s vídeským do-

mem Rothschild. Prodal mu práv postavenou jižní

dráhu, u níž pouze stavební náklady inily 185 milion
korun, za 135 mil. korun. Nejklerikálnjší vláda, vláda

konkordátu, zaala tehdy vládnout tím, že dala Rothschil-

dovi present 50 milion. Ve skutenosti vlastn ješt

mnohem více. Kupní cenu, krom ásti, nemusel Roth-

schild zaplatit, byla mu ponechána k disposici bez úrok
na celé desítiletí a do dnes není ješt úpln zaplacena

!

Ovšem, klerikální vláda vdla, že bez Rothschildových

penz nebyla by porazila národy v revoluci 1848 a pak,

vždy už chystala se k píštím válkám o nadvládu v N-
mecku a v Itálii ! Pomr mezi nejvyššími klerikálními kruhy

Rothschildy od té doby nikdy nebyl perušen. Vítkovické

železárny patily pvodn olomouckému arcibiskupovi.

Tento je v dobré nálad pi vín Rothschildovi prodal.

Rothschild dovedl zase býti uznalým
: jedním z prvých »do-

brodiní«, kterým své Vítkovice obšastnil, bylo, že tam
postavil katolický kostel. Také dva kesanští sociálové jako

vládcové msta Vídn bez finanních styk s Rothschildem
nemohli se obejít, což je i nyní na psaní jejich tisku

zeteln pozorovat. Jak málomocní jsou vysocí státní

funkcionái vi Rothschildovu kapitálu a jeho podni-

km, ukázalo se v delegacích, když námoní velitel hr.

Montecuccoli doznal, že stát má dodávky pro dread-

noughty doma o 10 pro. dražší, než je cena v cizin,

když ale ani zdaleka neopovážil se naznait cestu k náprav.
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Nepatrným, bezvýznamným zpsobem života, mezi
fotografickým atelierem a šachovou partií Albert Roth-

schild žil, smrt jeho však vyvolává na všech stranách

vzrušující úinky. Císa a následník trnu byli mezi
prvními, od nichž došly projevy soustrasti. Na všech

bursách uvedla ihned dležité papíry do pohybu zpráva

0 jeho skonu. Ministr financí eká na 20 million dan
z ddictví, tisíce dlník ve Vítkovicích, u jižní dráhy
a jinde dostanou nového pána, stát novou osobu hlavního

svého vitele. Ve skutenosti však ve všech tchto
hospodáských oborech vše pjde dále tak jako to šlo

dosud. Nový Rothschild nemusí si lámat hlavu, je-li

schopným spravovati ohromné tyto podniky a obchody.

1 on mže zstat pi šachu, fotografování anebo jiných

zábavách odpovídajících jeho mladšímu vku. Millionové

zisky samy sebou budou mu plynout, bohatství nahroma-
dné dále budou se hromadit.

Smrt Alberta Rothschilda jest konkrétním potvrze-

ním zásady námi hlásané, že dnes již kapitalismus pe-
rostl osobu kapitalistického podnikatele. Výrobní zdat-

nost a poádek nejsou více odvislými od osoby soukro-

mého vlastníka výrobních prostedk. Pomry kapita-

listické spolenosti jsou již tak vyvinuty, že bez porušení

národohospodáské úelnosti mohou zvláštní tídy sou-

kromých kapitalist postrádat.

Už dnes jest národohospodásky možno, aby vy-

vlastovatelé byli vyvlastnni, výroba postavena na podklad

kolektivní, vlastnictví výrobních prostedk s jednotlivc

peneseno na celou spolenost. Jest jenom otázkou asu,
ve kterém vytvoí se vle a uzraje politická moc lido-

vých mass, aby to, co dnes jest národohospodáskou
možností, stalo se djinným skutkem.

«

Zde to máme erné na bílém. Myslíme, že by so-

cíni nemuseli tak dlouho odkládat. A stát zabere všecko,

co patí Rothschildm a židovským milionám a pro-

hlásí to za majetek státní. Pak budou hospodait socíni.

Jak dlouho?
»ech« pinesl 14. února 1911 tuto úvahu: » Baron

Albert Rothschild zemel — » Právo Lidu« ani muk a

»as« jen nkolik ádek . . . Pan Hlavá, pan Machar
a pan Nmec mohli tolik zajímavostí rothschildovských

napsati, ale neráilo se jim. Pánové tito neradi vidí,

když jest e o miliardáích jistého národa . . . Když
tedy vídeské prameny mlí, vyslechnme, o co Rothschil-
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dovi píše »Prager Tagblatt«. » Ludvík XIV. ekl pyšné

slovo : ,Stát jsem já !‘, baron Rothschild mohl o sob íci

:

,Kapitál, to jsem já‘. Rothschild byl ve své penžní íši

absolutním pánem, bez kontroly, bez obmezování. ekl
slovo a editelé se klanli, o radu jeho ucházeli se

všichni rakouští a uherští ministi. Protože rakouské
zákony nejsou s akciových spoleností, ml Rothschild

nejen své veliké jmní soukromé, ale i jmní ušetených
miliard obanstva a vládl nad ním jako neobmezený
pán. Rothschild a jeho skupina jest hlava rakouských

velkých finanník, kterou poslouchají železniní spo-

lenosti, prmysl železáský, cukerní, lihový, petrolejový,

výroba válených lodí, zbraní a munice a peetné jiné

hospodáské obory. Rothschild byl absolutním pánem
v íši, která vyrovnává se státu«, tak oslavuje barona
Alberta Rothschilda »Prager Tagblatt«.

A jak se probíráme zahraniními i domácími aso-
pisy, kynou nám ze všech stránek rothschildovské zajíma-

vosti. tyicet let ml Rothschild a jeho skupina (Ustav

pro úvr pozemkový, Bankverein, Mendelsohn v Berlín
a Lánderbanka) výhradní právo na uherské výpjky,
teprve ministr Biliski svil poslední rakouskou výpjku
poštovní spoiteln, což Rothschilda urazilo. Obchody
bursovní byly mu nepatrný, jako jeho píbuznému Alfonsu

Rothschildovi v Paíži — náš vídeský baron žil a tyl

z úrok státního dluhu (1 miliarda), z úrok pjek,
z výnosu nejvtší železárny rakouské ve Vítkovicích,

z uhelných dol slezských, z užitk Severní a Jižní

dráhy, a tu vyskytl se ministr, jenž opovážil se Jeho
Svrchovanosti rothschildovské vzdorovati ! Veletok zlatý

ignoruje malé potky.
Rothschild vdl, co je. Ke dvoru má pístup jen

takový šlechtic, který prokáže 16 šlechtických pedk;
na zakroení ministerských pedsed Taaffea a Tiszy

stal se r. 1887 vnuk frankfurtského Amschela »hoffáhig«

a od r. 1906 mlo ke dvoru pístup všech šest Roth-
schildových dtí. Finanní šlechtic vyrovnal se tak šlecht
rodové a ješt ji pekonal

:
pedky Rothschildovými byly

miliardy! »Rakouský vlastenec«, lichotilo se Rothschil-

dovi, a na mou vru, Rothschild byl vroucím rakouským
vlastencem. Víte, kdo pjil do válených píprav, když
válka se Srbskem byla na spadnutí? Majitel železné

koruny první tídy, baron Rothschild. Víte, kdo založil

admirála Montecuccoliho, že mohl dáti stavtí už naped

12Rudolf Vrba: Vláda penz.
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dva dreadnoughty? Komandér ádu Leopoldova, baron

Rothschild. Oh, Rothschild byl velikým rakouským vla-

stencem: rozbitou, vyježdnou a poboenou severní dráhu

prodal rakouskému státu za ohromný peníz, pancée,

dla a granáty pro naše lodi robí ve svých vítkovických

továrnách za zdražení asi 50 mil. korun ! A mi nkdo
ekne, že baron Rothschild není nezištným vlastencem

!

Opravdu zasloužil si místa v panské snmovn, ml býti

rakouským pairem, ale jeho skromnost nepijala ani

pairství ani tajné radovství.

A jiný doklad, že baron Rothschild peje rakouskému
státu: kolik Rothschild opravdu má, nikdo neví, jen on
sám — státu však oznámil ddickou da ze 700 mil.

korun. — Kde jsou ostatní tisíce milion? Pro sociální

demokraté, pro berní úady, pro ministi financí ne-

dokroí na Rothschilda, aby povdl pravdu o výnosu
svých akcií, o svých bursovních spekulacích (provádjí

je jeho prokuristé), o svém výtžku, který má ze zasnou-

bení svého s mezinárodním kapitálem? Ach, nechte pana
barona s tmi vcmi na pokoji ! Býval mrzutý, nervosní

a o svém jmní nerad mluvil. S Rothschilda nebyl ani

ministr, tím mén sociální demokrat Adlerv ! Znalci

hádají : rodina Rothschild v Paíži, Londýn, ve Vídni,

ve Frankfurt má deset miliard, vídeský Rothschild má
ti miliardy. — » Hádejte si, já vím,« myslí si Rothschild

a usmívá se nad svými knihami a papíry. A »Prager

Tagblatt« si povzdychuje: »Jmní Rothschildovo jest

bájen veliké* ! Ale kolik, také nepoví. A vidíte, bohá
jako Rothschild nebyl šasten. Stále cestoval, fotografoval,

sbíral starožitnosti (má velikou sbírku antik !), úastnil se

každého sportu, stavl hvzdárny, vybudoval si ve Vídni
nádherný nový palác a souvrcm vystavl pyšnou re-

presentaní synagogu — a na stará kolena sedl doma
sám, opuštný a vzpomínal: » Mladá cho mn zemela.
— Nejstarší syn zbláznil se pádem s kon. — Jeden
syn se mi zastelil —

«

Vídeští židé pláí hoké slzy nad úmrtím svého

nejvtšího dobrodince
;
bylf Rothschild velmi pravovrný,

byl lenem náboženské obce, pro souvrce umlce za-

kládal fundace, pro nemocné souvrce špitály a také

almužnou pamatoval na chudé kesany. V poslední své

vli ustanovil, že chce míti písný rituální poheb : tlo
miliardáovo v hrubé bedn odevzdají do zem. Jeho
zámk ve Waidhoffenu a v Langav, jeho pozemk, ce-
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nných 40 mil. korun, jeho zlaté stolice v penžním
království a jeho wertheimek ujme se syn jeho, který

už vyuil se umní hrabati miliony, baron Louis.

Barona Alberta Rothschilda, písného a pravovrného
žida, charakterisuje tato událost. Jeho nejmilejší syn Oskar
zamiloval se do kesanky, mladé, krásné, ale nezámožné
dcery profesora. »Jinou nechci, radji zemru !« ekl Oskar
otci. »Tedy zemi radji !« odbyl ho otec. A Oskar se

zastelil . . . Oh, kdo chce nahrabati miliardy, musí míti

srdce Shyllockovo: nesmí dbáti slzí, nesmí se ohlížeti

na desatero, nesmí býti mkkého srdce, ale stále musí
hledti na svj zápis a na své heslo: »Jen víc! A za

každou cenu!« A co má z toho ze všeho? V hrubé
bedn, laciným plátnem obtoené, pohbí Rothschilda

dynastu, zlatého krále a prach bude z nho jako z nás.

»ech« pinesl 15. února 1911 tuto úvahu:

»Snesete ješt slovíko o Rotschildovi ? Mám za to,

že nejmocnjší muž rakousko-uherský, který za živa chtl,

aby se o nm nemluvilo, a o nmž liberární, pokrokáské a

socínské listy mlí, zaslouží si, aby se o nm psalo. Jak tlesn
vypadal baron Albert Rothschild ? V »Pester Lloydu« ho líí

takto: Byl vysoké postavy, hubený, ml nízké elo, kal-

mucký nos, svtlý vous, široká ústa, tvá bledou a oi
bez lesku. Celý obliej svdil o veliké unavenosti. Jeho
tvái cylindr neslušel ani za mák. U dvora Rothschilda

trpli, ale neradi ho vidli. Když propukl skandál pi
manželském rozvodu Qirardiho s paní Odilonovou, tu

Rotschild byl ve všech ústech. V té dob pan baron
málo se na veejnosti ukazoval, Luegrovu Víde vbec
mnoho rád neml. Byl oblieje bledého, a ml obrov-
ské lesy a a pstoval všechen možný sport a jedl jako

ímští bohái. Ale ml pro se uzavírati a straniti se

lidí. Sám se o tom vyjádil zpravodaji berlínského bur-

sovního kurýra Lowymu: »Manželka mi zemela a všichni

evropští lékai nemohli jí pomoci. Dva syny jsem ztratil

smrtí, a tetí je tak tžce nemocen, že nevyjde. Na mou
vru, kdyby bylo pro mne potšení njaké, poteboval
bych je.« A Rothschild prý zaslzel, ka: »Jsem bez útchy.

«

Nemyslete si však, že baron Rothschild byl vbec smutný
lovk

;
jeho palác ve vídeské Heugasse ml stálé hosty

mimo šlechtu penžní, byla to nejpyšnjší šlechta ra-

kouská a maarská, která byla u Rothschilda doma —
— baron byl vitelem knížat, princ, hrabat. Rothschild

ml také dvrné styky s ministry — jakž pak ne, když

12
*
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jest rakoskuo-uherským pokladníkem ! Rothschild vdl už

nkolik let, že Rakousko chystá nová dla pro armádu
a nové válené lodi. Rothschild dal do svých vítkovických

oceláren za 100 mil. korun investicí, jen aby — se svým
druhým podnikem v Plzni — dostal všecky vojenské

objednávky dl, pancé, vží a munice. A na ekal,

dostal, a za ceny, jaké si uril.

Zvláš dojemný byl pomr Rothschildv k Maarm.
Nejvtší finanní ústav uherský »Všeobecná úvrní banka«
jest majetkem Rothschildovým. »Uhry musí býti bohaté

a mocné« — dle »Pester Lloydu« — íkával baron
Albert a fedroval od poátku dualismu všecky prmy-
slové podniky uherské co nejvíce — ovšem že k svému
užitku. Rothschildovi dvrní pátelé byli všichni uherští

finanní ministi : až na dv ml Rothschild všecky uherské

státní výpjky, a ministi: oba Tiszové, Wekerle, Lu-

kacz, Szell picházeli k Rothschildovi o radu. »Rothschild

byl naším nejlepším pítelem, « — vzdychá »Pester Lloyd«
— »a z celé duše pál dualismu. « A »Pester Lloyd«,

aby to tak píliš nekielo, zvyšuje dobrovoln jmní
Rothschildovo ze 700 mil. kor. na 1200 mil. kor. —
ale ti miliardy mu pece jen nejdou z péra. Opravdu,
ti tisíce milion jest píliš mnoho finanní, politické a

hospodáské moci pro jednoho jediného lovka

!

Rothschild byl pravovrným židem, talmudistou, svj
píspvek židovské náboženské obci vídeské dobrovoln
a znan zvýšil, poslední dar jeho 20.000 kor. byl na
stavbu synagogy, »své židovství nebožtík baron nejednou
oste akcentoval, « pravil o nm vídeský rabín dr. Stern.

— »Po titulu Excellenci práhl, ale vzdal se ho, pon-
vadž ve písaze tajných rad jedna vta se mu konfessn
nezamlouvala. K židm byla jeho štdrost neobmezená
a obtavost neznala mezí.«

A dále sdluje dr. Stern: »Své choti Bettin,

když umírala, sám íkal hebrejské modlitby umíra-

jících. Pro svj poheb stál na písném ritu : Nad hrobem
smí mluviti jen rabín. « Rothschild nebyl ani velikým

dobrodincem — Carnegiemu, Rockefellerovi a Gouldovi
ani vody nepodá— ani velikým mecenášem. Co tedy dlal ?

Provádl politiku svých pedchdc a nástupc: dlal

peníze. A co mohl vykonati práv on, Rothschild, jako

dobrodinec a jako mecenáš !
— — —

»Právo Lidu«, když nemže jinak, strká Rothschilda

nám : byl prý pomocníkem klerikálních rakouských vlád
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a ve Vítkovicích patronem katolického kostela. Tedy
Rothschild byl klerikálem. To o Rothschildovi musí viti
a znáti rudí soudruzi.

«

»ech« pinesl 18. ervna 191 1 tuto zprávu: »Pra-

otec rodiny Rothschild, narozených ve Frankfurt, Pa-

íži, Londýn a ve Vídni a vzájemn pracujících, Amschel
Mayer Rothschild, zaal ped sto lety jako chudý banké;
dík svým mozolm založil finanní dynastie svých syn
v Paíži, Londýn, ve Frankfurt a ve Vídni.

Tchto dn uveejnil »Daily Telegraph« podrobnjší
výtahy o poslední vli nedávno zesnulého vídeského
barona Alberta Rothschilda, chefa bankovního domu
« Šalamoun Moritz Rothschild a spol.« ve Vídni, který

zemel ve Vídni 11. února a byl mladší syn barona

Anselma Rothschilda. Nebožtík baron Albert zanechal i

v Anglii jmní a sice 733.027 liber šterlink (= 1 7,592.000K),

za nž musili ddicové jeho, baroni Alfons a Louis, za-

platiti anglickému státu zákonitou 13% da a 3% úroky

ode dne úmrtí, což inilo 96.249 liber šterlink

(= 2,300.000 K). Jest ovšem samozejmo, že anglické

jmní Rothschildovo v pomru k jeho ostatnímu jmní,
jehož poslední vle se týká, jest nepatrné.

Poslední vli svou napsal baron Albert Rothschild

22. prosince 1909 a uinil vykonavateli svými své syny,

barona Alfonse a Louise. Testament zaíná takto: »Chci
býti pohben dle židovských obad, jako tak pohbena
byla má oplakávaná cho Bettina, která odpoívá v Pánu
a po jejímž boku chci býti pochován.«

V kapitole » dobroinné odkazy « píše nebožtík baron :

Mám etnou rodinu a ze své poslední vle musím státu

platiti velký peníz a proto musím štdrost svou omeziti.

Tolik, co dal bratr mj Nathaniel, nemohu dáti já. Vy-
slovuji pání, aby dva miliony korun byly vyplaceny na
podporu chudých náboženské židovské obce vídeské,
v jejíž pedsednictvu jsem byl. Ze svého podílu a baron
Alfons, mj syn, vyplatí 400.000 K pro vídeský židov-

ský špitál, který nese jméno »špitál baronky Bettiny

Rothschildové«. Dále odkazuji 100.000 K svému proku-

ristovi Moritzi Blumoví, po 20.000 K svému domovnímu
správci Jakubu Markowitzovi a editeli svých statk
Hannabergerovi. Úedníkm bankovním a na panstvích,

byli-li v mých službách 10 let, vnuji celoroní plat,

byli-li jen pt let u mne, plat šestimsíní. «
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Kapitola o vídeském bankovním dom zní takto

:

»Jest mé pání, aby bankovní dm Šalamoun — Mo-
ritz — von Rothschildský ve Vídni dále byl veden od
mého syna barona Louise. Aby jmní bankovního domu
nebylo seslabeno, pejí si, aby synové moji Alfons a

Eugen své podíly v závod ponechali za podmínek, o nž
se s baronem Louisem dohodnou.«

Kapitola o ddických odkazech praví: » Ponvadž
mj syn Alfons od svého strýce Nathaniela dostal znané
jmní (kolik, testátor nepovídá), nechávám mu jen panství

Schillersdorfské v pruském Slezsku a panství Gamingské,
nkolik vídeských dom a deset milion korun. Svému
synovi baronu Louisovi odkazuji svj palác v Heugasse

22/24, dále domy . 2, 5 a 7 v ulici Plósslov, své panství

Benešovské v pruském Slezsku a panství Waidhofenské
v Rakousích, svou obrazárnu, své sbírky, své kon, koáry
a mimo to patnáct milion korun. Svému synu Eugenovi
zanechávám panství Enzesfeldské v Rakousích, palác v Heu-
gasse . 28 a jeho zaízení. Své dcei Valentin dávám
právo obývati zámek Waidhofenský a odkazuji jí palác

v ulici Metternichov . 8 a celé jeho zaízení. Dále

odkazuji 100.000 K hrabnce Myse Wydenbruck-Ester-
hazyové a po 50.000 K hrabti Rudolfovi van der Straaten

a Karlu Merkovi v Hamburku. Mj syn Louis budiž e-
ditelem mých uhelných dol a sléváren ve Vítkovicích.«

Tak zní testament nejbohatšího lovka v Rakousku,

jehož jmní odhadují temi miliardami. V testamentu tom
zajímavý jsou ti body: že tak pomrn pramálo dal

chudým a nemocným, na úely vdecké, mírové, univer-

sitní, vzdlávací, jak Carnegie a Rockefeller v Americe
je fedrují, nedal náš rakouský Kroesus pranic, že na mysli

ml jen své souvrce a že v poslední vli, která platí

pro veejné úady, uinil svým synm tak pramalinké

odkazy. Co jest to na vídeského barona Rothschilda,

když odkáže na ticet milion korun hotových penz ?

Kde je to ostatní ? O tom ostatním se nemluví, po tom
nikdo nepátrá. Berní úedníci svými drobnohledy pro-

zkoumají u obyejných oban každý záhyb portmonky,

u obana, který jest státním vitelem, který má skoro

všecky naše státní papíry, u obana, jenž jest akcionáem
peetných dolv uhelných a petrolejových, železnic a to-

váren, který má svj bankovní dm a své první místo

na vídeské penžní a plodinové burse, u obana, který

jest prvním finanníkem v Uhrách, nelze prý ani úedn
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zjistiti, co má, a stát musí se spokojiti tou almužnou,

kterou pan baron sám udati ráí. A kdyby berní úedník
chtl více, kdyby docela finanní ministr se opovážil

uiniti výtku, baron Rothschild jen mrkne a kurs našich

státních papír hned poklesne a souvrci jeho v Berlín,

ve Vídni, v Londýn, v Paíži k rakouským pjkám za-

pnou své kapsy a finanní státní neštstí jest hotovo.

A tak hraje se s testamentem Rothschildovým smlu-

vená veselohra : aby stát také nco dostal, pedhodí se

mu v úední poslední vli njakých ticet milion korun

a nkolik panství, dom a palác — ostatní kapitál z-
stane pkn v závod a skrytý závistivým oím. Sociální

demokraté, kteí vdí o každém krejcaru jmní nábo-

ženské matice klášter, kapitol a biskupství, kteí na

krejcar vdí, jaké píjmy mají Schwarzenbergové a Lobko-

vicové, u barona Rothschilda pestávají býti zvdavými
a ani vbec nemluví o odkazu ubohých ticeti milion.

Dle rudého tisku jest baron Rothschild chudý žid

a klerikál. To rudým volim staí.«

r) Maai a banka rakousko-uherská.

O zízení samostatné uherské banky promluvil Košut

v lednu 1911 v uherské snmovn takto:

Otázka bankovní a otázka hospodáské samostatnosti

jsou úzce spojeny; samostatná banka jest pedním ped-
pokladem hospodáské samostatnosti. Privilej bankovní

má se prodloužiti do roku 1917, ímž se chce dosíci,

aby národ, bude-li chtíti dobýti celní samostatné území,

byl nucen souasn vésti zápas i v oboru úvru, ímž
se jen stíží poátky samostatného hospodáského zaí-

zení. Strana, k níž náležím, chce hospodáskou samostat-

nost nejen z dvod hospodáských, ale i s hledisek

zásadních. Zápasíce v rámci pragmatické sankce za ne-

odvislost vlasti, musíme pedevším zastávati se samo-
statných hospodáských opatení. A strana bude za n
bojovati, o emž jsem pesvden, a k takovému pro-

hlášení nemám zmocnní, celá strana neodvislosti splyne

v jednotnou stranu, aby uskutenila v pragmatickou
sankci pojaté a jí zabezpeené vybudování nezávislého,

samostatného uherského státu. Zapomeneme v zájmu
svého politického vyznání víry na všecky osobní ústrky,

jichž se dostalo jednotlivcm v dob tenic, a rám
o rám openi budeme bojovati za práva ona. Národ
jest v právu míti samostatnost, protože jen v ní mže
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zachovati svj ráz, dosáhne-li jí na základ pragmatické

sankce, kteráž ostatn netvoí pevný hrad jenom pro

národ, ale i pro dynastii. Djiny uí tomu, že budouc-
nost mají jedin neodvislí národové, že jen neodvislé

státy rozhodují o svém osudu a mohou se vyhnouti ne-

bezpeím válených zápletek. Jedin neodvislí národové
mohou tomu zabrániti, aby pro cizí zájmy, zvlášt pro

cizí velmocenské zájmy nemusili nésti bemena, kteráž

jejich nosnost daleko pekraují.
I nejnovjší djiny nás tomu uí. Odkazuji na války

z r. 1859 a 1866. V í zájmu se vedly tyto války, i
bylo to naším vynikajícím zájmem národním okupovati

Bosnu? A okupovali jsme Bosnu a Hercegovinu na zá-

klad uherských panovniích práv, nevíme však až do-

posud, náležejí-li nám tyto zem ili nic. Jsme nuceni

nésti ást onch velikých bemen, jež vyplývají z vel-

mocenského postavení, jakéž si evropské velmoci z bázn
ped sebou ukládají; i my musíme v zájmu velmocen-
ském vžiti na bedra svá pl miliardy, vydávané ron
monarchií na výzbroj, aniž by stav ten využitkovala.

Hodlám konstatovati, že Uhry po mém pesvdení ne-

mají zapotebí velmocenského postavení. Drobní náro-

dové vrhají se v nebezpeí snahou po velmocenství,

jehož Uhry nepotebují. Z tenic mezi velmocemi vzni-

kají velké války a jest se obávati, jak dí staré úsloví,

že Uhry budou onou hranicí, na níž shoí njaký orel,

bu dvouhlavý rakouský anebo ruský anebo snad jedno-

hlavý nmecký. Zempisná poloha Uher, vklínných
mezi slovanské a nmecké proudy, není bez nebezpeí.

Za tchto okolností bylo by nejúelnjším utváeti naše

pomry tak, jako to uinilo Švýcarsko, jež jest vtsnáno
mezi ti státy a pece požívá vážnosti na všech stranách.

Jeho celistvost není ohrožena a nemže býti uvrženo do
válených zápletek. Vyloživ pak, že pevahou agrární

Uhry nejsou s to nésti rostoucí nepomrn bemena,
vrátil se Košut k otázce bankovní a dodal : Názor, že

banka jest ústavem, kterýž v jistém stupni vtluje my*
šlenku jednotného státu, není historický, vyvinul se po
vyrovnání. Jest to ale ústav, jenž se nalézá v rukou ci-

zích akcioná, závisí na zákonodárství jiného státu

a neposkytuje pro pípad konfliktu mezi rakouskými

a uherskými zájmy náležité záruky pro uherský úvr.

V roce 1907 bylo ve valné hromad banky 580 rakou-

ských, 130 uherských a 330 eských hlas. Dávám draz
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na hlasy eské, vždy víme. že echové se stotožují se

zdejšími nespokojenci slovanskými, domnívajíce se, že

utiskujeme Slovany v Uhrách, což nám ani nenapadá. (!?)

s) Zahraniní obchod Rakousko-Uherska
za rok 1910.

Rozvojem prmyslu a drah umožnn je provoz
zboží mezi vzdálenými zemmi v takovém množství, jak

tomu díve nebylo. Kupecké výpravy dívjších dob jsou

proti dnešnímu dopravnictví jako dtská hraka. Do cel-

ního území íše Rakousko-Uherské bylo za loský rok

dovezeno zboží v cen 2843 mil. korun a zárove vy-

vezeno za 2392 mil. korun.

Do mocnáství rakousko-uherského bylo dle toho

dovezeno za 450 mil. korun více cizího zboží, než bylo

z toho mocnáství za hranice prodáno. To znaí ob-

chodní schodek 450 milion korun.

Následující zboží jsme r. 1910 koupili z ciziny:

V cen mil. korun

osadnického zboží 84*3

jižního ovoce 43*5

tabáku 46*3

obilí 75*5

rýže 23*6

semen 97*3

vajec 49*5

kže 80*5

uhlí, koksu 173*0

bavlny 308*6

pytloviny 20*0

vlny 162*6

polozpracovaných tovar z vlny, bavlny,

železa, md a luebnin 293*0

úplných tovar z bavlny • 37*3

z vlny
^ 49*8

z hedvábí 58*6

papíru 22*4

stroj 133*7

hodin 57*8

Tím jsou hlavní položky zahraniního nákupu na-

šeho vystiženy. Menší položky jsou tu vynechány.

Zaplatili jsme tedy za hranice za loský rok 2843 mi-

lion korun. Roku 1909 platili jsme za cizí zboží

«
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2746 milion korun. Dle toho mžeme íci, že hospo-

dásky mohutníme jen zdánliv. Kdo peci hodn ku-

puje, tak má. Nyní si projdme hlavní položky vývozu,

tedy našeho odprodeje za hranice.

Za loský rok jsme prodali za hranice

za mil. korun

obilí 38*8

dobytka 96*0

vajec . . . 109*5

kží 73*2

díví • 72*5

uhlí 102*9

vlny 22*4

sladu 47*2

ezaného díví 163*4

polotovar z vlny, bavlny, papíru, že-

leza 149*0

cukru 225*0

nápoj 26*0

tovar z bavlny 59*0

zboží z juty, vlny, hedvábí 108*0

zboží konfekního 90*0

zboží z papíru a deva 152*0

zboží ze skla 77*0

zboží kovového 62*0

Celkem jsme prodali do ciziny za rok 1910 zboží

za 2392 milion korun. Roku 1909 byl odprodej za

hranice 2318 milion korun. Stoupání vývozu a dovozu
bylo skorém stejnomrné.

Pihlédneme-li k jednotlivým položkám našeho ná-

kupu za hranicemi, nutno tu vytknouti znaný nákup
semen za 97 milion korun. Roku 1909 inil tento ná-

kup 87 milion korun. Zde ovšem mžeme uvážiti, že

rolnictvo kupuje semena k vli zušlechtní a docílení

vtšího výnosu. Však by záhodno bylo, aby rolnictvo

i zahradnictvo vrhlo se na semenáství, aby nákup z ci-

ziny byl obmezen na to nejnutnjší.

Nejvtší položky nákupu jsou bavlna 308 milion
korun a vlna 162 milion korun. Nákup ten si poizují

továrny, jichž vývoz je proti tomu nákupu suroviny dosti

nepatrný. K tomu ješt pijde nákup polotovar z ba-

vlny, vlny a hedvábí za 190 mil. korun a celých tovar
z bavlny, vlny a hedvábí v obnosu 144 mil. korun. Pia-
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tili jsme tedy na to naše ošacení do ciziny za rok 1910
malikost 800 milion korun.

Vývoz našich továren je naproti tomu nákupu ne-

patrný. Prodáno za hranice polotovar z bavlny, juty,

vlny a hedvábí za 61 milion korun a celých tovar
z bavlny, juty, vlny, hedvábí a konfekcionáského zboží

za 257 milion korun. To iní dohromady 300 milion
korun. Ztrácíme tedy na ošacení naše do ciziny ron
560 milion korun. Jak známo, jest dovozem bavlny

znieno u nás lnáství a s ním spojený horský pr-
mysl. Dovozem vlny pak znieno u nás pstní ovcí.

Ovšem nutno uvážiti, že pastviny nutné pro ovce byly

postupem asu pemnny na pole pro intensivní ho-

spodaení. Bavlna stala se nám v mnohém ohledu ško-

dlivou a poškozuje nás. Položky našeho vývozu jsou

velmi zajímavé. Prodali jsme z oboru zemdlství obilí

38, dobytka 96, vajec 109, vlny 22, sladu 47, cukru

225, dohromady za 637 milion korun. Z tžby lesnické

za díví neotesané i ezané 235 milion korun. Za uhlí

102 mil. korun. Z tžby zemdlské, lesnické a hornické

prodali jsme hlavn do Nmecka 944 mil. korun. Zbývá
tedy na tovary a polotovary obnos 1448 milion korun.

Od toho dlužno odpoítati 95 milion korun za surové

kže a vlnu, zbývá tedy istých 1353 milion korun,

která tržba pipadá na továrny. To je velice ubohé. Ná-
sledkem obchodního schodku, který roku 1910 dosáhl

obrovský obnos 450 milion korun, jest ohrožena naše

tak zvaná zlatá mna. Nebude dlouho trvat a banka ra-

kousko-uherská bude nucena piznat, že zlatá mna
v Rakousko-Uhersku jest pouhý bursovní švindl. Pakli

by se židovské panstvo stydlo piznat se, pijde ne-

odvratn státní bankrot.
*

Dodatek. Vysvtlivky cizích slov v odstavci X.

Eskompt smnky — zpenžení smnky. Konskripce
kapitálu — soupis. Tempo — bh. Funkce — výkon,

úad. Klientela — okruh zákazník. Koncern — okruh

psobnosti penžního ústavu spolu se spojenými ústavy

jinými. Expositura — podízený úad. Konstituovala —
ustavila. Emise — vydání. Konsorciální obchod — spo-

leenský. Syndikát — skupina, sdružení. Reprodukce —
napodobení, opakování. Schéma — vzor. Kommunální
výpjky — obecní dluh. Melioraní výpjky — na



188 —

zlepšení, jako odvodnní nebo zavodnní pozemk. De-
posito — vklad. Korporace — spolek, výbor. Kótování
na burse — záznam. Absorbovati — pohltiti, pojati.

Thema — úkol. Realisace — opatiti peníze na pjku.
Organisace — ústroj. Fungovati — psobiti, žiti. Po-
pularisování renty — vydávání malých státních dluho-

pis. Obligatorní — povinný, nucený. Kompromis —
dohoda. Depot — vklad u penžního ústavu. Rekord —
netušený rozmach. Revirement — celkový pokladní

i obchodní obrat penžního ústavu do roka. Provise —
odmna. Transakce — pevod závodu na jiného podni-

katele. Investice — vložený kapitál do závodu prmyslo-
vého neb jiného podniku. Panika na burse — poplach.

Kulisa — oddlení pro hráe na burse.

XI. Kapitalism v Nmecku.

S ousední Nmecko je kapitálem mnohem bohatší než

Rakousko. Sted kapitalismu je bursa v Berlín.

Koncem roku 1908 bylo na burse v Berlín zapsáno

veejných státních, zemských, obecních a jiných papíro-

vých hodnot v obnosu 35.475 milion marek. K tomu
pak pijdou hodnoty prmyslové, ili akcie v obnosu
9952 milion marek. Celkem bylo koncem r. 1908 na
burse v Berlín zapsáno papírového majetku za 45.427

milion marek. K tomu dlužno ješt pipoísti 15.000

milion marek úspor ve spoitelnách. Máme zde okrouhle

65.000 milion marek kapitálu, který chce alespo 4°/0
úrok ron, což iní 2600 milion marek. Tolik musí
obyvatelstvo Nmecké íše platit ron kapitalistm

úrok.

Nmecká íšská banka mla r. 1907 pokladního
obratu za 298.997 milion marek. Hrubý zisk byl 82^2
milionu marek. Smnek koupila 5,565.182 kus a pjila
na n 12.315 milion marek. Hlavními pány v bance
jsou žid banké Robert Mendelssohn-Bartholdy, žid Koch,
žid Schwabach. Na burse v Berlín bylo prodáno roku

1907 za 18.660 milion papírových hodnot. Prodej ten

jde nejvíce prostednictvím íšské banky a berlínského

Kassenvereinu.

Obrovské jsou obraty ostatních velikých bank
v Nmecku. Roku 1907 pjily na smnky v N-
mecku :
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milion marek

Nmecká banka 15.613

Diskontní spolenost 5.160

Drážanská banka 8.489

Hlavní finanníci Nmecka jsou židé Mendelssohn,
Bleichróder, Schwabach a jiní milionái. Vládnou hlavn
u císae Viléma II., jako povstný žid Dernburg, kterého

císa Vilém II. nazval veejn svým nejlepším pítelem,

jako druhý žid Ballin, editel hamburské paroplavební

spolenosti. Starý Vilém I. a Bismarck mli bankée žida

Dessauera.

Arnold Bacher odhaduje národní majetek Nmecka
na 350.000 milion marek. Na jednoho obyvatele pi-
padá 5000—6000 marek. Tak bohatá jest i Francie a Se-

verní Amerika. V Anglii pipadne na 1 obyvatele 7000
marek. Národní majetek Francie odhaduje týž autor na

250.000, majetek Anglie na 300.000 mil. marek. Nmecko
by tedy bylo nejbohatším státem v Evrop. Národní
roní píjem Nmecka se odhaduje na 35.000 mil. marek.

To jsou ovšem jen odhady na papíe, ale poskytují pece
jakýsi obraz bohatství ve skutenosti.

»Vorwárts« erpá z úední statistiky Steinman-

buckerovy, an píše: »Od roku 1895 pibylo v Prusku

milioná; bylo jich 5256, jest jich nyní 8377; mli
13.482 milion marek jmní, mají nyní 23.650 milion
marek jmní. Za tináct let pibylo jim o deset tisíc

milion marek jmní.« Že lví podíl na tomto obrovském
rozmnožení jmní mají židovští bankéi, továrníci

a bursiáni, o tom ovšem »Vorwárts« nepíše.

Koncem ledna 1909 pineslo »Novoje Vremja« za-

jímavý dopis svého korespondenta v Berlín, z nhož
uvádíme : Velikou sensaci zpsobila práv zde vydaná
a rychle rozprodaná knížka: »Vilém II. «, napsaná známým
spisovatelem Adolfem Steinem. Vilém II. ve své pro-

zíravosti odhodlal se využitkovati dotírající se ku dvoru
židy. Rozhodl se »vtáhnouti« ctižádostivé židy do služeb

nmecko-národních. Tím autor odvoduje udlení
rzných vyznamenání — titul, ád, šlechtictví, nkdy
baronství a nedávno i excellence, který se udílí pouze
za zvláštní zásluhy o stát. Rozumí se, že asopisy, které

nejsou židm naklonny, siln pochybují, že povyšování

žid bude ku prospchu nmecko-národnímu, nebo jiným

podobným zájmm. Zde malá ukázka, vypravuje Stein,
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k nemalému obveselení, o jednom nedávno na šlechtice

povýšeném židu — milionái. Ped dvanácti lety jeden

takový milioná jménem Friedlánder » pinutil se dáti se

poktít«. Zde teba podotknouti, že k docílení šlechtictví

nebo baronství požaduje se pijetí kesanství, což jest

povinným již z dob Bedicha Velikého. Když povýšením
jeho do stavu šlechtického nkteré listy (po nkolika
letech) vyslovily pochybnost o jeho poktní, tu nový
šlechtic Friedlánder-Fuld pospíšil si slavnostn prohlásiti,

že již 12 let jest evangelickým kesanem. Le prote-

stantská konsisto, dovdvši se o tom, pospíšila si

pedložití mu úet za devt let církevního poplatku,

jelikož pan šlechtic posílal poplatek pouze za poslední

ti léta. A hle, nový šlechtic a kesan enegicky prote-

stoval. Zaal se odvolávati na dávné jeho zaplacení a vy-

handloval své, takže církevní správa chtj nechtj musila

se spokojiti s poplatkem za poslední ti léta! Pkná to

charakteristika »dvorních« žid, dodává »Nov. Vremja*.
Na burse v Berlín bylo vydáno nových papírových

hodnot
r. 1902 1903 1904 1905 1906 1907

mil. marek 2032 1912 1813 3106 2813 1842

Pirovnáme-li innost bursy v Londýn, shledáme,

že finanní síla Nmecka jest o polovinu slabší jako fi-

nanní síla Anglie. Londýnská bursa vydala r. 1907 no-

vých hodnot za 4600 mil. K naší mny a berlínská asi

o 50% mén. Nmecká íšská banka mla za r. 1907
odútovacích výplat v obnosu 45.313 mil. marek. Nej-

mén jest nám známo o innosti bursy v New-Yorku.
Za rok 1907 bylo na burse v New-Yorku emitováno
nových hodnot v obnosu 993 milí. dolar.

Na burse v Paíži bylo vydáno nových hodnot

r. 1905 1906 1907
mil. frank 3886 3829 1771

R. 1905 bylo na burse v Paíži konskribovaného
papírového majetku za obnos 56.321 mil. fr.

R. 1905 pijala banka francouzská 19,149.000 kus
smnek na obnos 10.968 mil. fr.

Dle tchto ísel vidíme, že Francie jest finann
mnohem slabší jak Nmecko. Zajímavo je, že papírové

hodnoty v Americe bývají kontrolovány na burse v Lon-
dýn zvláštní komisí. R. 1907 ohlásilo v Americe
132 bankovních závod úpadek.
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Pi tom bylo nevyrovnáno dluh za obnos 240 mil.

dolar. Na takových švindléských základech spoívá ka-

pitalismus v Americe a jinde. Dle hrabte Schliefena má
Nmecko investováno v cizin r. 1904 asi 16.000 mil.

marek. Od té doby obnos ten bude ovšem vtší.

R. 1907 mlo Nmecko 61,720.529 obyvatel. Roz-
vržení bylo toto:

samo-
statných

1. Zemdl-

slou-

žících

písluš-
ných

úhrn

ství . . . 9,883.257 163.829 7,634.090 17,681.176

2. Prmysl 11,562.254

3. Obchod,
doprava,

331.756 14,798.527 26,386.537

hostinství . 3,477.626

4. Vojsko,

úednictvo,

uitelstvo,

duchoven-

342.955 4,457.658 8,278.239

stvo atd. . 1,738.530

5. Bez po-

223.388 1,445.208 3,407.126

volání . . 3,404.983 201.601 1,568.119 5,174.703

V Nmecku se pesunulo obyvatelstvo dle výdlku
následovn:

r. 1882 1907

Zemdlství . . . . . 42-51 28"65 procent

Prmysl .... . . 35-51 42-75 »

Obchod .... . 10-02 13-41 »

Svobodné povolání . . 4-92 5-52 »

Bez povolání . . . 4-97 8-38 »

Od r. 1882 do r. 1907 pesunulo se obyvatelstvo

Nmecka takto na 10.000 obyvatel:

Zemdlství . . . kleslo ze 4251 na 2865
Prmysl pibral » 3551 » 4275
Obchod » » 1002 » 1341

Svobodné povolání ;> » 492 » 552
Bez povolání . . . » » 497 » 838

Nmecko si odhaduje národní majetek asi takto

:

Cena pdy asi za 50.000, cena budov 180.000 milion
marek.

Dne 27. února 1909 bylo na burse v Berlín kon-

skribováno

:
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pevných hodnot ... za 41,463.650 marek
akcií ........ » 10,116.960 »

Dohromady ..... za 51,580.000 marek

Celé národní jmní Nmecka obnáší 280.000 mil.

marek.

Poet obyvatelstva v Nmecku vzrostl na úet pr-
myslu. Nyní poíná klesati jako ve starém ím.

Teprve v nejnovjším ase rzní uenci pokusili se

0 to, pesn zjistiti lidnatost starých íší. Jest to ovšem
práce velmi tžká, nebo chybí tu namnoze spolehlivá

data a leckdy proto teba sahati k pouhým dohadm.
Jest sice pravda, že sítání lidu provádlo se i v nkte-
rých státech starovkých, ale pesné a pravidelné uro-
vání lidnatosti zavedeno pece jen v evropských státech

a Americe až v XIX. století.

Výzkumy o potu obyvatelstva starých dob mly
asi tento výsledek: V klasickém ecku byla lidnatost

pomrn dosti hustá
;

tak v pátém století ped Kristem

dle výzkum Blochových ítalo ecko s Macedonií
1 okolními ostrovy na 3 miliony duší. Ponvadž pak

území to ítalo 114.500 km2
,
pipadalo 26 lidí na 1 km2

(k vli porovnání sdlujeme, že dnes v echách jest usa-

zeno na 1 km2 112 obyvatel).

Od pátého století stoupalo v ecku obyvatelstvo

po dv století, pak nastal však zjevný úpadek v lidna-

tosti. Za to rostly na úkor mateské zem ecké kolonie

na západním behu Malé Asie
;

tolikéž Sýrie a Egypt
jeví znaný pírst obyvatelstva v té dob. Svtová íše
staroímská pi úmrtí císae Augusta (dne 19. srpna r. 14.

po Kristu) mla kolem 54 milion obyvatel, z ehož na

evropské území pipadlo 23 milion, na asijské 1972 mil.

a konen na africké 1 1
!

/2 mil. Vzhledem k tomu, že

tehdejší neímské území v Evrop bylo jen spoe oby-

dleno, lze odhadovati poet veškerého obyvatelstva

evropského tch dob asi na ticet milion.

Staí ekové sídlili skoro ponejvíce v mstech, než

pes to i nejvtší z nich nemohla se miti s našimi

velkomsty. Tak nejvtší msto ecké, Athény, mly na

poátku perských válek (r. 492 ped Kr.) 120.000 obyv.

Teprve za as po smrti Alexandrov lze pozorovati

nemalý vzrst eckých mst. Msta, ítající pes sto tisíc

duší, byla v eckém Orient etná, žádné však nedo-

sáhlo milionu. Nejznamenitjší stediska mstská tch
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dob byla: Alexandria (asi pl mil.), Seleukia na Tigridu

(600.000) a Antiochia (pes V2 mil.).

Daleko nad ecká msta vynikl na západ ím

:

vedle nho všecky veleobce mizejí. Zejména po pádu
Karthaginy ím vzkvetl úžasn. Od tch dob, kdy mas-
sám lidu v ím zadarmo dáván »chléb i hry«, nahrnulo

se do msta toho proletariátu se všech stran. V as na-

rození Kristova možno odhadovati poet obyvatelstva

ímského (Ostii v to poítaje) na 800.000.

Další vývin tohoto velemsta, jakož i pozdjší
úpadek jeho tžko jest stopovati. Ze souasných zpráv

(r. 400 po Kr.) víme, že za nejvtší msta byla prohla-

šována : ím, Konstantinopol (Caihrad), Karthago, Anti-

ochia a Alexandria. Ve Španlsku: Hispalis a Cordova.

Za to Athény a Syrakusy oznaovaly se už v této dob
jako msta menšího rozsahu a také menšího významu.

V Nmecku staly se staroímské osady a tábory

základem mstských stedišf. Než vzrst jejich možno
znamenati až v pozdním stedovku, a sice na konci

XIV. stol. Ale za tohoto vzrstu nemlo i nejvtší z mst
více než 10 až 20 tisíc obyv. Teprve v XVI. a XVII. sto-

letí dosahují nkterá 60 tisíc
;

vtšina však mla jen

1000 až 2000 obyv. Totéž platí i o ostatních zemích
evropských. Londýn ml r. 1373 teprve 35.000 obyv.

Jen Paíž inila v té vci výjimku, nebo ítala již na

poátku XIV. stol. y4 milionu duší. Londýn ítal r. 1760,

jakožto nejvtší msto svta, jen 670.000. Paíž nco
pes 600.000 a Víde r. 1754 asi 170.000 obyvatel.

V echách vývoj lidnatosti zastavila a petrhla ticetiletá

válka. Víme na p., že ped válkou onou žilo v naší

zemi na ti miliony lidí, po válce pak sotva 800.000

duší. Za takového stavu vcí nemohla tu ovšem lidnatost

mst vzrstati tak jako v zemích, kde cizinci nedranco-

vali, nepálili a nevraždili. Kdyby však nebylo války oné,

dojista i Praha za tch dob byla by už dávno dostala

se v adu mst, jež ve stední Evrop patila mezi nej-

lidnatjší.

Vzrst obyvatelstva po té dob jeví se v echách
takto

:

r. 1754 . . . 1,941.284

* 1785 . . . 2,745.327 vzrostlo tudíž o 1*29%
» 1806 . . . 3,169.795 » » » 0*77 »

» 1826 . . . 3,686.363 » » » 0*81 »

Rudolf Vrba: Vláda penz. 13
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Tedy, jak z uvedeného zejmo, teprve r. 1806 do-

sáhli jsme opt v echách onoho potu obyvatelstva,

jaký jsme zde mli už ped r. 1620.

Dnes ovšem, co hustoty obyvatelstva se týe, pi-
padá na echy už zase jedno z pedních míst v Ra-
kousku.

a) Papírový majetek Nmecka roku 1910.

Nmecko zaujímá tvrté místo mezi státy s velikým

kapitálem. Koncem íjna r. 1910 bylo na burse v Berlín
konskribováno

:

mil. marek

pevných papír 43.417

akciových papír 11.613

Nmecko mlo tedy koncem r. 1910 papírových

hodnot v obnosu 55.030 milion marek. To by bylo

okrouhle 66.000 mil. korun naší mny. Nmecko mlo
dvojnásob víc papírových hodnot jak Rakousko koncem
r. 1910. Pevné papíry jsou hodnoty veejných pjek
stát, zemí, obcí, dále zástavní listy a obligace všeho
druhu. Z toho vidíme, že síla kapitalismu v Nmecku je

pímo úžasná. R. 1908 mla íšská banka nmecká pe-

nžního obratu v ízení odútovacím za 45.960 milion
marek. V tomže roce bylo v celém Nmecku na smnky
pjeno 30.114 milion marek. To jsou ohromné obraty

penz za jedinký rok. Koncem r. 1910 bylo v Nmecku
3792 akciových spoleností. Akciový kapitál byl 12.217

milion marek. Za ten rok obdrželi akcionái 940,259.000
marek dividendy. Zbrojením Nmecka po vítzné válce

s Francií vyrostly státní dluhy Evropy od r. 1866 ná-

sledovn :

státní dluhy úroky

r. 1866 . . . 66.000 mil. m., 2400 mil* m.

r. 1906 . . . 148.000 mil. m., 6000 mil. m.

Od r. 1895 do r. 1906 bylo na všech bursách ce-

lého svta vydáno nových veejných pjek v obnosu
176.853 milion frank. Nejmark odhaduje koncem roku

1906 papírový majetek nejbohatších stát následovn:

Francie 137.000 mil. frank
Anglie 130.000 mil. frank
Sev. Amerika 178.000 mil. frank
Nmecko 75.000 mil. frank
celý svt 732.000 mil. frank
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Eduard Théry v »Matinu« vypoítal, že 25 let ozbro-

jeného míru stálo Evropu 145 miliard. Válka anglo-

burská zpsobila Anglii útrat 51/2 miliardy fr. Burm
pinesla pomrnou neodvislost a píznivou ústavu. Rusko-

japonská válka byla zaplacena Ruskem 6 miliardami

300 mil. a Japonskem 5 miliardami. Výsledkem jejím

byla dohoda, uspokojivší oba národy, utkavší se v hrozné

válce. Kdyby byl v platnosti rozhodí soud, bylo by
dosaženo téhož výsledku a civilisovanému svtu bylo by
ušeteno 16 až 17 miliard a 300.000 lidských život.

Bohužel soud míru v Haagu je dorud ilusorním, nemá
nižádné výkonnosti. Všechny státy pipravují pedbžné
rozpoty, dávající pedstavu oekávaných výloh. Ve sta-

tistickém obrazu »Matinu« jsou uvedeny výdaje na zbro-

jení v dob 25 let od r. 1883 do 1908. Z toho pe-
hledu vidíme, že Nmecko mlo r. 1883 celkem vojenský

rozpoet 504 mil. fr. a r. 1908 1504 mil. fr. Náklad vá-

lený stoupl o dv tetiny ! Anglie o polovici rozmno-
žila své výdaje armádní a z íslice 702 mil. po 25 le-

tech se dostala na 1487 milion. Rakousko zvýšilo v téže

dob výdaje své z 318 na 529 milion, Francie ze 789
na 1100 milion. Rusko z 894 na 1511 milion. Podle

celého úhrnu útrat válených stouply tyto v Evrop za

25 let ze 4 miliard 1 1 1 milion frank na 7 miliard

536 milion.
Celá ta doba tvrtstoletí stála Evropu 145 miliard.

Zvýšení obnáší u Nmecka 1 miliardu ili 190 procent,

u Anglie 85 milion ili 112 procent, u Ruska 617 mili-

on ili 69 procent, u Francie 311 milion ili 39 pro-

cent, u Rakousko-Uherska 211 milion ili 66 procent

a u Itálie 146 milion ili 47 procent. Tato kolosální

suma 145 miliard nepedstavuje všechny peníze, jež byly

obtovány militarismu, nebo není v nich zahrnuto, co bylo

zvlášt vydáno na války španlsko-americkou, anglo-

boerskou a rusko-japonskou, které byly likvidovány zvlášt-

ním rozpotem a nebyly zaznamenány v bedbžném
budgetu. Nepatí sem též náklady na strategické želez-

niní linie, ani úroky a amortisování dluh, uinných
pro obranu národní a pojatých do rozpotu veejných
prací a financí. Též nesmírné výlohy na udržování stá-

lého vojska nutno klásti na úet ozbrojeného míru, ale

nejsou uvedeny v souhrnné položce za válené poteby.
Tento stav stále zhoršuje hospodáské pomry, ponvadž
zvyšuje bemena uvalovaná na lid. Veliký sen odzbro-

13
*
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jení a svtového míru je pouhým peludem myslitel a

idealist. Kant, nesmrtelný filosof nmecký, napsal ped
stoletím : » Pijde jist den, kdy se založí Spojené státy

evropské, ale až do toho dne každý národ musí míti

ruku na mei. Jinak se vydává nebezpeí, že zmizí ped
velkým dnem.«

V posledních dvou letech povolilo se na stavbu vá-

lených lodí v Rakousku 311, v Anglii 2000, v N-
mecku 1600, v Itálii 230 milion korun. Tímto zpso-
bem, bude-li se pokraovati dále, musí evropské státy

vykrváceti. Nové válené lodi Rakouska nákladem 324
milion korun mají se dostavti nejdéle do konce
roku 1914.

Válené lostvo velmocí má koncem roku 1910 tento

poet

:

bitevní lod pancéové lod<

prvního ádu druhého ádu
Anglie 67 44
Nmecko ...... 35 13

Sev. Amerika .... 35 15

Francie 25 22

Japonsko 14 4

Itálie 13 10

Rusko 14 6

Rakousko 12 3

K tmto ohromným obrnncm pijdou pak ješt

torpédovky, kterých je veliký poet. Jak vidt, je Anglie

první válenou mocí na moi. Válená lo vydrží nej-

déle 15 let. Nejnovjší lodní dla anglická mají 35V2 cm.

v prezu. Válené lod Nmecka mají dla s otvorem
20 x

/2 cm. Zatím Krupp tajn vyzbrojil prý bitevní jednu

lo kalibrem 35V2 cm. Jeden náboj tchto obrovských dl
potebuje k jednomu výstelu 95— 107 kg. prachu. Jak-

mile jedno takové obrovské dlo vydá pes 200 ran,

jest k další služb neschopno. Státní rozpoet Pruska na

r. 1911 vykazuje 4035 milion marek píjm a 3838 vý-

daj, pebytek 194 milion marek. Státní dluh Pruska

koncem roku 1910 byl 9531 milion marek. Zúroení
tohoto dluhu žádá na rok 1911 obnos 390x

/2 milion
marek. K tomu dlužno podotknouti, že Nmecko snáze

nese bemena zbrojení, ponvadž má obrovský prmysl
a mimo toho vydlává ron mnoho penz provozem
na moi.
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a) Berlínský finanní svt.

Mnichovský list Allg. Ztg. pinesl v prosinci 1910

tento lánek. Byla doba, kdy neml Berlín významu
jako trh penžní. Tenkráte platily mnohem více Frank-

furt a Augsburg nežli vzmáhající se emporium v po-

hraniní nížin. Frankfurt, sídlo Rothschild, bydlišt sta-

rých penžních dom Bratí Bethmann, Grunelia, Ben-

jamina Metzlera zastiovalo svým mezinárodním penž-
nictvím význam hlavního msta Pruska. Neprávem, nebo
také berlínští finanníci mohou poukazovati na generace.

Ješt nyní stávající firma Brati Schicklerové (pvodní její

sídlo nalézá se na Gertrandtenbrcke : svt sám pro sebe,

uzavený ve význaném paláci z doby cop, obklopeném
budovami moderními ze skla a železa, v nichž vyvíjí ne-

klidnou innost obchodní závody) existoval již r. 1712.

David Splittgerber, zakladatel domu, byl dvorním ban-

kéem Bedicha Velikého. Dnes jest firma tato pouze
ješt správkyní jmní. Nynjší její chef baron Schickler

(jehož bratr zemel ped krátkou dobou) žije v Paíži.

Až do 18. století zasahují také poátky firmy Anhalt &
Wagner. Vývoj, poavší po poslední válce a pivedší

firmu tuto ku konenému jejímu cíli, stomilionovou

akciovou banku, pivodil zánik mnohých soukromých
firem anebo je stlail na pouhé ochránce starých tradicí.

Jména L. M. Branberger, Brati Veitové a spol., N. Helfft

& Co. jsou representanty etných rod bankéských

;

ale akciová výkonnost nynjších obchod tohoto druhu
jest pece jen omezenou. Mladším pvodem jest bankovní
závod Jacquer & Securius, jenž, dík ilé iniciativ, odpo-
vídá dobe nové dob. K vysokým bankám patí nyní v Berlín
jen dv soukromé bankovní firmy : Mendelssohn & Co. a

S. Bleichróder. Ob rovnají se kapitálem nejvtším akcio-

vým bankám a spoívají na podkladu historického vhlasu.
Nynjší majetníci závodu Mendelssohnova jsou páni

Robert a Frant. z Mendelssohn, Pavel z Mendelssohn,
Bertholdy a Artur Fischel

;
kdežto u S. Bleichródera per-

sonální unie sestává z pán Jana a Jamese z Bleichroder,
Pavla ze Schwabachu a Alberta Blaschke. Oba tyto

skvlé závody mohou býti považovány nejsilnjšími ped-
staviteli druhu soukromých banké v Nmecku. Není
žádného soukromého závodu pibližn stejn silné po-

tence, jako jsou oba tito velikáni berlínského penžnictví,

kteí vynívají ze staré doby do moderního hospodáství
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národního. Výkonnost jednotlivce pichází k platnosti

ovšem více v soukromém podniku nežli v podniku spo-

leenském ;
akcie zniily mnohou osobnost a snížily

mnohou veliinu k adovému íslu — ale osobnosti,

stojící v ele berlínských akciových spoleností jsou

pece nejmén ásten význané intelligence.

Nebylo snadným oceniti pohyblivost akcií takovým
zpsobem, aby vyvinul se podnik znané finanní síly a

nikdy neselhávající pimené zpsobilosti. Moderní pe-

nžní zízení jest výsledkem všeobecných hospodáských
pomr a osobní výkonnosti duševní. Jest známým vliv,

jímž psobili paížští bankéi Pereire se svým Crédit

Mobilier na utváení se veškerého bankovnictví. Crédit

Mobilier byl prvním podnikem, jenž ukázal nové dráhy

svobodnému úvru. Immobilární úvr byl organisován

ped úplným položením základ dnešního »finanního
institutu». Pereire-ové dosáhli úspchu. V Nmecku ná-

sledovala je nejdíve »Banka pro obchod a prmysl«
v Darmstadtu zízená r. 1853., jako druhá nejstarší mezi

velikými nmeckými bankami. Nepostrádá pikantní pí-
chuti, mžeme-li zjistiti, že typ haute banque nevznikl

v Berlín, ale v provincii. A tento vynález pvodu ven-

kovského zaujal nepátelské stanovisko proti místm svého

pvodu a zniil samostatné venkovské banky až na malé

zbytky. Výbojné tažení velikých bank — kteréhož ter-

mínu se všeobecn užívá jen o berlínských ústavech, a
i na venkov jsou podniky, jež rovnají se závodním ka-

pitálem berlínským, ale nejsou práv samostatnými —
neuvázl na žádné pekážce. Nejstarším ústavem jest dis-

kontní spolenost (1851), jíž následuje Berlínská obchodní
spolenost (1856). Spolek bankovní v Schaffhausích vznikl

sice r. 1848, ale poátená léta nemají pro pozdjší vývoj

významu. Na rozhraní nové éry vznikly Nmecká (1870)

a Drážanská Banka (1872), kdežto Národní banka pro

Nmecko zízena byla teprve na poátku let osmdesá-
tých.

Hlavou mocného bankovního tlesa jest íšská banka,

vzniknuvší r. 1875. z královské pruské banky. Zvláštní

postavení zaujímá královský obchod námoní s pídavkem
pruské státní banky. Pochází z doby Bedicha Velikého

a byl, jak jméno naznauje, zízen k úelm obchodním
(nákup a prodej soli) a plavb na moi. Nyní provádí

tento ústav, jehož kapitál základní byl zvýšen na 100

milion marek (k veliké mrzutosti soukromých bank),
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stejné obchody jako íšská banka, ale ovšem v skrovnj-

ším objemu. Status kolísal v posledním etatu se 419 mi-

liony mk., kdežto bilance íšské banky ze dne 31. pro-

since 1908. vykazovala 5360 milion mk. Ústedním
útovacím místem skoro všech berlínských bankovních
firem jest banka berlínského záložního spolku, kteráž

svými údaji závodními umožuje každoron nahlédnouti

do penžních zásuvek Berlína. Celkový obh u tohoto

ústavu byl roku 1908. 43 miliardy, což znamená denn
v prmru 120 milion. Kdo vnuje svou pozornost

obchodní správ íšské banky, užasne jist obdivem nad
ohromnými ísly, jež se kupí ped jeho zraky. Není
teba žádného jiného dkazu pro rozmry hospodáského
vývoje Nmecka, nežli tch, kterých poskytuje ústední
ústav svými íslicemi. Pes 300 miliard inil obrat r. 1908.

v íšské bance, což znaí práv tolik, mnoho-li obnáší

veškeré národní jmní nmecké. Práce vykonaná touto

bankou za 33 léta jest illustrací nejdležitjší historie

nmeckých bank vbec. Mezi 36 a 305 miliardami zraí
se pokrok posledních ticíti let a projevuje se nejdleži-

tjší éra djin nmeckého národohospodáství.
Rzností síly osobní a penžní schopnosti odvod-

nno jest, že jednot ivé akciové banky nevyvinuly se

stejnomrn. Osudy podniku, kterýž veden jest jednou
osobností nebo více osobnostmi silného rázu, souvisí

tsn s osudy svých vdc. Dle síly temperamentu
a bystrosti intelektu utváí se jakost a výnosnost ob-

chod. Nmecká banka dkuje za své vdí postavení

mezi ostatními závody ásten pízni zevnjších po-

mr, hlavn ale obchodní genialnosti svých správc.

Jií ze Siemensu, jenž položil základy k velikosti insti-

tutu, utvoil školu v nejlepším slova smyslu. Jeho ná-

stupci nejsou žádnými epigony, ale strážci tradice a roz-

množovai íše. Vedle Siemense obstáti mohou mužové
jako Steinthal, Roland-Lucke, Gwiner, Koch a Mankiewic.

Le jest otázkou, potebuje-li nadmrný pírstek finanní
síly vyrovnání v rozmru té intelligence, kteréž vynakládá

se k ochran kapitálu. Rozmrm jmní odpovídati musí
vážnost citu zodpovdnosti. A rozsáhlost tohoto faktora

zatlauje zpt konen ist intelektuelní poteby. Možno
íci, že ped imposantní pevahou potu mizí psobení
osobní výkonnosti. V íši spolenosti diskontní vládla

kdysi dynastie Hansemannova. Individuality nebyly stejn
silnými mocnostmi, ale zástupcové jména pevyšovali
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vesms prmr. Chefem této spolenosti byl kdysi také

Jan Miquel, reorganisátor pruského finannictví. Diskontní

spolenost nemla vždy dobrého tvaru. Byla léta, kdy
scházelo jí na nutné iniciativ. Také dopustila se mno-
hých omyl. Nyní však dosáhla výše a ile se súast-
uje obchodního života.

Nejsilnjším temperamentem vyznamenává se dráž-

anská banka. V tomto ústavu napjaty jsou síly nejvíce

a angažuje se banka tato až ke hranicím možnosti.

Konsul Eugen Gutmann, tajný komerní rada, patí
k nejintelligentnjším obchodníkm. Rozumí obchodu
a pedí znalostí duše obchodu svých koleg. Le jest

píliš obeznalým ve vysoké násobilce a pekrouje nkdy
daleko hranice svými transakcemi. Praví se, že jeho cti-

žádostí jest, aby ústav drážanský byl rovnocenným
s nmeckou bankou. Oba ústavy tyto jsou soupei
v rzných oborech : v jihoafrických kutištích zlata,

v severoamerické Unii, stejn jako v ústedích nme-
ckého prmyslu.

Stejného druhu jako Eugen Gutmann jest Bernhard
Dernburg, jenž kdysi ídil darmstadtskou banku. Vy-
nikal, jako editel zmínného ústavu, tento muž, kterýž

jest nyní ministrem kolonií, silnou pevahou tempera-

mentu, kteráž asto penesla se pes ohradu stízlivých

výpot. Vlastnostmi tmito nerovná se Dernburgovi
žádný z nynjších správc darmstadtské banky, kteráž

má asi svou nejzajímavjší (ale také nejriskantnjší)

dobu za sebou. Ním apartním jak útvarem tak osob-

nostmi jest berlínská obchodní spolenost. Karel Fur-

stenberg, jenž tímá žezlo vlády v tomto ústavu, pova-

žován jest osobností nejvýznanjší mezi pedáky velikých

bank berlínských. etná okídlená slova, v jichž výrob
jest tento pán osvdeným mistrem, projevují bystrost

jeho ducha a jistotu jeho úsudku. Každý, kdo pijde
do styku s Karlem Furstenbergem, jest ihned pesvden,
že jedná s mužem, jenž ví, co chce. Málo lidí dovede
osvojiti si umní nejdokonalejšího soustední myšlenek.

Kdo této schopnosti nepostrádá, mže poítán býti

k vyvoleným. Obchodní spolenost, emancipovavši se

od mody depositních pokladen a filiálek, nepochodila

špatn. Rozhodn pedstavuje svým zpsobem koncen-

traci v isté kultue.

Nejmladším z bankovních závod, Národní banka

pro Nmecko, vyznamenala se za regimu Wittingova
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mnohými pokroky. Veliká obchodní zdatnost piítá se

editeli Sternovi, jenž požívá veliké vážnosti ve svt
finanním. K velkým berlínským bankám patí také ko-

merní a diskontní banka a stedonmecká úvrní banka.

Do editelstva prve jmenovaného ústavu vstoupil letos

dívjší státní komisa berlínské bursy tajný rada

Hemptenmacher.
Finanní mocnosti sídlí ve skvostných renaisanních

palácích. Královská budova Nmecké banky jest samo-
statnou residencí. Ve tídách Beheren-Franzósischen

a Jágerstrasse koluje zlatý proud pokladnami obrovských
bank. Tam jest vlastní Quartier Monétaire. A v širokém

obvodu nalézají se depositní pokladny jako vedetty, jež

hledí vštípiti obecenstvu pojem o své finanní síle veli-

kými zlatými písmenami. Zde bijí lovku do oí sta-

miliony, takže jest nucen uznati s uctivým podivem
rozdíl mezi tímto a svým vlastním jmním. Že však

není vše zlatém, co se leskne, mohl by se každý píle-

žitostn dovdti. Suggesce na základ údaj akciového

kapitálu a reservních fond bývá asto odsuzována.

Snad nkdy také ztratí na své úinnosti. Jest ovšem
omluvou pro tento zpsob boje o vlastní posici, kterýžto

boj se piostuje rozšiováním kapitálu, pání upoutati

k sob pozornost hlasitým voláním. Rozvojem haute

banque utrpla bursa. Jest však ješt nejdležitjším or-

gánem obchodu penžního a obchodu se zbožím, pes
to, že pichází o mnohý obchod vinou bank. Na mezi-

národním trhu nemá berlínská bursa takového významu
jako bursy londýnská a newyorská, pece však stojí

ped bursami vídeskou a paížskou.
Monumentální budovu bursovní v Berlín postavil

stavitel Hitzig. Rozsáhlá, sloupy podepená stavba zdobí

pravý beh Sprévy proti dómu. Budovatel její byl synem
známého bankée, jehož dv krásné dcery, manželky
vídeských banké Arnsteina a Eskelesa, byly etn
obdivovány v dob vídeského kongresu. Ti ohromné
sály, spoe osvtlené denním svtlem, slouží denním
obchodm. Pro obchodníky plodinami uren jest jeden

sál. V prostedním sálu zaujaly místo veliké banky a zá-

vody bankovní podél stn, odkud provází mnohý iro-

nický úsmv pustý boj o procenta. Pozorujeme-li s ga-

lerie shon hbitých bursian, máme s poátku dojem, že

vidíme lidi, mezi nimiž vznikla šílená panika ve strachu

ped smrtí. Nelze, abychom nepovažovali všechno toto
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poínání za výsledek duševních otes. A pes to kií
se jen z toho dvodu pi celém tomto dji, aby se ki-

ící uinil srozumitelným a odehnal spolunabízejícím

zisk. Koncert hlas pohybuje se mezi extremy : bu ve

zpsobu Straussových tón nebo zcela sotta voce, ústa

pitlaená na uchu, aby ustavin naslouchající zvdavost
nezvdla nieho z drahocenného tajemství. Kolem trn
boh plíží se synové pozemští, žádostiví zvdti novinek
od nkterého ochotného editele banky.

Dosti asto objeví se taková perla pouhou bublinou.

Vlastních bursovních veliin, jakými byli v pedešlých
letech Salvochon, Hanau, Platschek, není více. Velicí

spekulanti žijí v prmyslových revírech na východ a zá-

pad Labe a ze svých sídel vyizují své bursovní za-

kázky. Yše, co jest výnosným, odehrává se za kulisami.

Banky mají všude svá tykadla a spojení. Díve nežli zví

obecenstvo nco o dležitých transakcích, jsou tyto

eskomptovány dávno zasvcenci. Suma papír, jež za-

znamenány jsou na burse a o nichž tam se jedná (jest

jich asi 1500 rznojmenných), znamená sice schopnost,

ale nikoliv skutenou výkonnost bursy. Nedostatky tako-

vého druhu jsou vysvtlitelnými hospodáským vývojem,

který kráí vped bez ohledu na pání a výpoty.
1 když vyskytnou se bhem roku mnohá vyvedení

z klamu, nedovedou otásti imposantní mocí berlínského

penžnictví.

c) Pípravy ku svtové válce.

Stále se množí píznaky, že v Evrop vzplane válka,

která se na dlouho asi tlumiti nedá. Protivníci se chy-

stají a hledí si zabezpeiti záda, to jest, aby nebyl nkdo
z válících stran nucen bojovati na dv fronty, jako se

to stalo Rakousku r. 1866. Kdo nejdív zane, nedá se

odhadnouti. K válce se pipravuji zjevn Nmecko proti

Anglií anebo naopak, tajn se pipravují Rakousko proti

Itálii a nebo naopak. Tetí možnost tu je, že Rakousko
mže býti napadeno Ruskem, ovšem v tom pípad,
pakli by Rakousko chtlo spolen s Nmeckem váliti

proti Anglii. Zde se teprv rozuzlí záhady úmluv v Po-

stupimi sdlaných.

Rusko by mlo asi volnou ruku v Asii, pakli by
nechalo v klidu záda Nmecka. Nmecko posunuje bi-

tevní áru až na Holandsko, o tom není sporu, pokud
se týká nového opevnní váleného pístavu Vlisink
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v Holandsku. Jisto jest, že Holandsko patí k válené
operaní ploše Nmecka, kdyby se Holandsko zdráhalo

po dobrém, pjdou asi Prušáci s nasazeným bodákem
pes holandské hranice, jak se jim to bude hodit do vá-

leného plánu. Holandsko i Nizozemsko má 33.000

tver. km. rozlohy, král. eské má 51.967 tv. km. roz-

lohy. Holandsko ítá 1
1

provincií. Bude nyní obydleno
okrouhle 6 miliony obyv., vesms to národnosti Holand-
ské. Nmc je v Holandsku asi 60.000, Francouz asi

30.000 usedlých. Vojsko ítá dle stavu roku 1908
38.548 dstojník a muž, koní má armáda holandská

5605.

Je to jeden náš armádní sbor. Válené lostvo ho-

landské má 15 válených pancéových lodí, k tomu
torpédovky a menší dlové lodice potem 55. Holandsko
je válenou mocí, to jest, mže vypovdti válku a brá-

nit se. Belgie, soused, jest od r. 1839 mocí neutrální,

to jest nesmí žádnému vypovdít válku a smí se jen

bránit, tak jako Švýcarsko. Pístav Vlisinky otvírá ústící

ekou Šeldou pístup do moe. Za Vlisinky v nitrozemí

jsou pevnost Antverpy na území Belgie. Z pístavu Vli-

sinského dá se opanovati moe severní v celé šíce až

k Norvichu v Anglii. Na území francouzském jsou dále

na jih dva válené pístavy Francie Dunkirchen a Calais.

Zrovna proti nim na protjší stran kanálu je válený
pístav Anglie, nejvtší to snad válený pístav svta,

Dover.

Ústí eky Temže do Londýna je chránno an-

glickou námoní pevností Scheerness. Nové opevnní
Vlisink mlo by prý namíený nepátelský úmysl proti

Anglii a sice na tlak Nmecka. Holandská vláda to po-

pírá. Nmeckoíšské listy vysvtlují vc následovn : Opev-
nní Vlisink jest úpln záležitostí státu holandského a

nesmí se žádná cizí velmoc do toho vmšovati. Kdyby
chtlo Nmecko holandský stát napadnout, nemusí jiti

na moe, mže pohodln se dáti na postup po souši.

Holandsko opevuje celé svoje pobeží od severu na
jih a tu musí Vlisinky dostavt. Náklad jest rozpoten
na 40 mil. holandských zlatých. Jedná se tu o Antverpy.

Zde jest soustedná válená moc Belgie pro pípad, že

by tento stát se ml bránit proti nepíteli. Antverpy
mají na moe 80 km. Obchodní lod pijdou bez zá-

vady do Antverp po ece Šeld, ježto jest celý dolní

tok Šeldy k moi pod vlivem neutrality všemi mocnost-
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mi uznanou. Výstavbou pevnosti Vlisink by ale Šelda

byla uzavena a Holandsko by mlo moc pístup lodí do
Antverp zabrániti.

V pípadu, že by Anglie chtla poslati do Evropy
4 divise vojska svému spojenci na pomoc, nemá Anglie

jinou kratší cestu, než tuto armádu vysaditi na zem
v Antverpách. Jakmile by zde anglické vojsko bylo vy-

lodno, dalo by se oekávati, že by belgická armáda se

pipojila k anglické. To by bylo dohromady osm divisí,

to jest asi 200.000 muž. Tato armáda by mohla v boku
vážn ohroziti postup armády Nmecka proti Francii.

Pravda je, že by mohla Anglie jmenované 4 divise vy-

loditi také ve Francii. Ale toto vojsko by nemlo žád-

ného úspchu, jelikož by bylo nuceno napí Belgií

se prodrati k bitevní áe proti Nmecku a tím by ztra-

tilo mnoho asu, pípadn by celá výprava mohla býti

pedem ztracena. Pak je peci známo, že by anglická

armáda byla odhodlána operovati samostatn a tomu by
nechtli povolit Francouzové, jakmile by armáda angli-

cká byla vylodna na pd Francie. V tomto pípad
by Francie žádala vrchní velení nad armádou anglickou.

K tomu by však Anglie nesvolila.

Na pdu Belgie se anglická armáda odvážit nesmí,

jelikož by v tom pípad mohla Belgie postaviti svou

armádu na obranu vlastní zem. Z toho dvodu také

Belgie zbrojí, aby se nemusela spoléhat na pomoc sou-

seda, která by se jí mohla státi velmi osudnou. Tak vy-

kládají celou tuto záležitost íšskonmecké listy a tváí

se pi tom velmi nevin, že v celé té vci nemá N-
mecko žádný vliv. Kdo tomu neví, to jest v první ad
Anglie i Francie. Souasn s opevováním celého po-

beží Holandska staví veškeré velmoci nové bitevní lod
s urychlením co nejvtším. Zdá se, že bitvy se budou
odehrávati více na moi jak na suchu. Stavba jedné vá-

lené lod první tídy stojí malikost — 60,000.000 K.

Jaké následky bude míti evropská válka nikdo neví, ale

všichni se jich hrozí.

Po Praze koluje povst, že papež bude bydlet na

Hradanech a dokonce se djí k tomu vážné pípravy.

Není tomu dlouho, kdy paížský »Matin« dal do veej-

nosti lánek obsahující nkolik výrok vynikajících po-

litik, smí-li papež zstati v ím ili nic. Je tomu 40
let, kdy náelníci italského povstání a tvrcové sjedno-

cené Itálie Cavour a Garibaldi obsadili ím. Italové
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mysleli, že za ti roky bude z íma konkurenní msto
Paíže nebo Londýna. Doufali ve své domýšlivosti, že

ím vyroste alespo na 3,000.000 obyvatel. A zatím

za 40 let dotáhnul to ím sotva na 500.000 obyvatel.

Ale co není, to prý ješt pijde. Zniením malých stát
italských a zízením sjednocené Itálie pod vládou dyna-

stie Savojské narukovala tato íše do ady evropských
velmocí a chce se tu uplatnit. Co chtí Italové ? Aby ku
sjednocené Itálii patilo jižní Tyrolsko, Terst, Pímoí,
Dalmácie, Albánie, Malta, Nizza. Kdyby se tak mlo stát,

musí Itálie bojovat na ti strany a sice proti Rakousku,
Francii a Anglii. Cavour a Crispi vedli Itálii do nárue
vítzného Nmecka. Spekulovali totiž, že Francie vypoví
Nmecku odvetnou válku. V tom pípad pihlásí se

Itálie za spojence Nmecka a obsadí Nizzu, Savojsko,

Tunis, Korsiku a Maltu. Tento výpoet se dosud nezda-

il. Francie válku s Nmeckem nemohla dosud na od-

vetu vypovdít, ponvadž se vrhla na povel zedná do
boje proti církvi.

Následkem toho italští politikové obrátili vlajku od
západu na východ. Itálie hledá zvtšení svého území a

své moci na útraty Rakouska a Turecka. Hlavní vdcové
této politiky jsou poslanci Morello, Ugo, Optki, Corra-

dissi, di Frenci a jiní. Smru tomu pak slouží celá ital-

ská žurnalistika až na pramalé výjimky. To je Italia irre-

denta, to jest dosud ze jha Rakouska nevysvobozená Itá-

lie. Kdy se tak stane a Itálie se vrhne na Rakousko,

nelze dosud pedvídati. Válená moc Itálie ztrácí mnoho
materiálu vysthovalectvím. Celá stední i jižní Itálie

nemá žádného stedního stavu rolnického, jsou tu pouze

pozemky velkostatk, které pecházejí i z tetí ruky do
podnájmu. Za 40 let vlády spojené Itálie se tyto soci-

ální pomry ani o pí nepohnuly k lepšímu. Zde zeje

ze všech stran sociální bída. Lid žije zde v chudob jako

ped 50 lety. Dodnes má ím 50% analfabet a jižní

Itálie 80%, zrovna tak, jako bylo tomu ped 40 lety.

Tato chudobná tída lidí vysthuje se do roka ve val-

ném potu a hlavní proud jde do jižní Ameriky. Zde
se italský živel velmi brzy pidá k panující tíd Špa-

nlské.

Italská politika velmocenská má v sob nebezpeí
války s Rakouskem k vli Terstu, jižnímu Tyrolsku a

Dalmácii, dále válku s Francií k vli Korsice a Tunisu,

konen válku s Anglií k vli Malt. Italové tvrdí v par-
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lament, že válku sami nevyvolají, nýbrž se k ní jen

pipravují. Neteba dokládati, že to jsou jen samé veli-

kášské sny. Vždy utržili si Italové etné rány na vá-

lené výprav proti Habeši. Dokladem dalším je na-

prostá bezmocnost Itálie na stedním moi. Zde je na-

prostým pánem Anglie. Klí moci anglické nad Stedním
moem je úžina u Gibraltaru. Tuto má Anglie v moci.

Koho chce Anglie vpustit do Stedního moe, toho pustí,

komu by chtla cestu zatarasit, tomu ji zatarasí. Ani
válené lod Itálie ani Rakouska nesmí ze Stedozemního
moe do Atlantického, pakli na n Anglie namíí po-

bežní dla z Gibraltaru. Zde tedy je všecko velikášství

kasáním Itálie na evropskou velmoc ubohé. Itálie má vý-

mru 286.682 tv. km. a ítala r. 1908 obyvatel 34 mil.

Je tedy velice hust obydlena.

Sociální složení obyvatelstva Itálie ze sítání r. 1901

bylo následující

:

lidí

rolnictvím živilo se 9,666.467

v prmyslu 3,989.816

obchodem, dopravnictvím •
. 1,196.744

úadnictva, duchovních 844.644

bez zamstnání 9,103.378

Itálie vykazuje roní pebytek porod nad úmrtím
prmrn 320.000 v dob od r. 1903— 1907. Odliv lidu

z Itálie do ciziny je daleko vtší, jako pebytky porod.
Roku 1907 vysthovalo se z Itálie osob 704.675. Ovšem
jistá ást tchto vysthovalc se vrátí dom. Roku 1909
mla Itálie státních píjm 1953 milion lie a 2083
milion lie výdaj. Nejvtší položky výdaj toho roku

byly 380 milion lie úrok za státní dluh, 275,000.000
lie vojsko, 142,000.000 lie válené lostvo. Státní dluh

Itálie se odhaduje na 11.000,000.000 lie.

Armáda Italská ítá v dob míru 13.765 dstojník,
372.187 muž, 52.548 koní. V pípadu války má Itálie

3,401.000 voják. Zda by takovou armádu mohla Itálie

skuten vyzbrojit, jest ovšem více než pochybno. Vá-
lené lostvo Itálie má dle stavu r. 1908 první až tvrté

tídy 27, tídy 5. a 6. má 19, k tomu 120 torpédovek
a 5 podmoských lun. V námoním zbrojení Itálie po-

krauje, aby mohla v daném pípad váliti proti Ra-

kousku. Zámoské osady Itálie jsou Erytreja a Somali,

zem vesms sousedící s Habeši ve východní Africe.
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Výmra tchto 10 osad je 510.000 tv. km. a obyvatel-

stva nco pes pl mil. lidí. Jak známo, je Itálie v ru-

kou zedná a král savojský vládne jen z milosti zed-

náských loží. V ele zednáských loží je žid Nathan.

Letošní rok je pro sjednocenou Itálii rokem jubilejním.

Prý se mají do íma dostaviti mnozí mocnái, ale vzhle-

dem k tomu, že návštva mocná byla by nepímou
urážkou papeže, budou se pivítací slavnosti snad od-

bývati v Turín neb jinde. Jisto jest, že nmecký císa
Vilém II. do íma toho roku nezavítá. Z toho dvodu
sotva lze oekávati, že by i následník trnu rakouského
arcivévoda František Ferdinand Este šel do íma k ná-

vštv dvora savojského. Odporovalo by to katolickému

pesvdení arcivévody. Za to prý pojedou do íma
hromadn poslanci z Nmecka a sice ti, kteí chtí upe-

vnit svaz Nmecka s Itálii. Poslanci katolití to ovšem
nebudou. Židovský tisk asto petásá otázku, zda by
ím byl bez papeže a pichvaluje si, že by hlavní msto
ím i bez papeže zstalo tím, ím je, hlavním mstem
sjednocené Itálie. I kdyby Itálie pikroila k tomu, aby
zabrala neutrální území Vatikánu, mohla by prý dnes
tak uiniti, jelikož by prý žádná velmoc pro papeže ne-

hnula ani prstem. To je ovšem jen pání židovského

tisku. Dá Bh, že právo zstane právem na vky a ím
zstane mstem námstka Kristova.

»Nár. Pol.« pinesla 2. dubna 1911 tento lánek:
» Otázka bagdadské dráhy, která po léta byla jednou

z nejtžších otázek orientní politiky, spje nyní ku svému
konenému rozešení. Ped nkolika dny ^telegraf roz-

nášel z Caihradu na všechny strany zprávy, že došlo

k dohod v otázce dráhy bagdadské mezi Nmeckem a

Tureckem, kterážto smlouva, dle názoru nmeckého tisku,

jest svým obsahem s to odstraniti konen tento obtížný

problém mezinárodní politiky.

Je známo, s jakou energií Nmecko od desítiletí

provádí svoji myšlenku: hospodásky a pak ovšem také

politicky opanovati bližší Východ. Myšlenka tato stala

se snem vlády Viléma II. a pro nmeckou povahu a

nmecký karakter jest význaným, že sen ten nezstal

jen chimérou a že Nmci postupn krok za krokem do-

vedli ho pevádti ve skutenost. Myšlenka opanovati

Orient sítí dopravních prostedk a tžiti z nho hospo-

dásky co nejvíce zrodila se vlastn nejprve v ilé obra-

zotvornosti Francouze. Padlá banka »Union Générale«
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mla ve svém programu innosti také stavbu drah v Malé
Asii a Sýrii, a budování pístav a zaizování paropla-

vebních spojení. Avšak velké plány fantastického Bon-
touxa zstaly neuskutenny a léta trvalo, než ujali se

myšlenek tchto Nmci. Nmecko nejprve prostednictvím

svých bank vystavlo anatolské dráhy v Malé Asii a sna-

žilo se mezitím uplatniti svj vliv politický i hospodá-
ský v Caihrad. V letech devadesátých pojal editel

Nmecké banky Siemens myšlenku velkolepého spojení

železniního mezi Caihradem a perským zálivem. My-
šlénka tato zdála se velké ásti praktických Nmc holou
fantasií a oteven poukazováno na nemožnost provedení

takového projektu a vypoítáváno, že i kdyby k usku-

tenní jeho došlo, pece by sotva vlivy ostatních moc-
ností dovolily Nmecku sklízeti voln ovoce jeho práce.

Avšak Nmecká banka, která je vbec nositelem nmec-
kého hospodáského postupu na Východ, sledovala hou-

ževnat myšlenku svého editele a tak roku 1899 došlo

po tuhém boji s Anglií k zadání koncesse pro výstavbu

dráhy, poínaje od maloasijské Konie, koneného to bodu
anatolských drah, až po Perský záliv.

Tento diplomatický úspch, který ostatn stál N-
meckou banku mnohou tureckou libru, nebyl ovšem
ješt úspchem celým. Anglie neztratila svj vliv v Ca-

ihrad a postarala se již o to, aby nmecké stromy
nerostly do nebe. Jen tomu lze piítati, že teprve

r. 1903 zapoato se stavbou prvé dílí trati z Konie do
Bulgurlu, která mí pouze dv st kilometr a neiní tudíž

ani desetinu celkové délky bagdadské dráhy. Tra tato byla

dostavna asi po tech letech a Nmecku naslalo vyjednávání

o trassu a financování další trati z Bulgurlu do El-Helifu

u Mossulu na Tigridu. Tra tato mí 840 km. a jednalo

se pi ní Nmecku o to, aby bu pímo anebo nepímo
pi její stavb dosáhlo severovýchodního cípu Stedo-
zemního moe.

V tchto krajinách má neobyejn velké obchodní
zájmy Anglie a tato z pochopitelných dvod postavila

se proti smru, který by vedl k pobeží. Akoliv N-
mecko nabízelo Anglii kapitálovou úast pi financování

této trati, nedošlo k dohod a Nmecko musilo se spo-

kojiti smrem vedoucím pes neschdné hory Adanusu
a Taurusu. Smlouva o této trati byla sice uinna již

v lét r. 1908, avšak k definitivní dohod došlo teprve

po státním pevratu r. 1909. Ku provádní stavby zízena
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byla zvláštní spolenost v Glarusu ve Švýcarech, ímž
dán celému podniku do jisté míry ráz mezinárodní, vt-
šina pjky k financování trati urené byla však umístna
v Nmecku. Tehdy pisplo také Rakousko sumou 23*8

mil. kor. na stavbu bagdadské dráhy. Stavba provádí se

nyní na tech místech najednou, takže mimo neschdnou
tra pes Taurus bude tato ást dráhy v píštím roce

hotova.

Loni vycítila nmecká diplomacie, že nadešel vhodný
okamžik k jednání o zajištní výstavby bagdadské dráhy

až k moi. Tehdy Francie uzavela své trhy turecké

pjce a v Rusku nastoupil nový ministr zahraniních
záležitostí, kterého doufala nmecká diplomacie snáze

nakloniti pro svoje zámry. Až dosud byla to trojdohoda,

která stavla se proti projektu bagdadské dráhy a N-
mecko pipadlo na myšlenku trojdohodu v otázce této

rozštpiti. Dnes, kdy jsou známy další události, je jisto,

že postupimská schzka byla urena v prvé ad otázce

bagdadské dráhy a že nmecká diplomacie ze schzky
té vyšla s uritým úspchem. Nmecko vzdalo se svého

odporu proti pevaze ruských zájm v severní Persii a

proti stavb kaspicko-indické dráhy a Rusko oproti tomu
slíbilo Nmecku naprosté uvolnní rukou v ešení otázky

dobudování bagdadské dráhy. Majíc toto ujištní a opí-

rajíc se o nové utužení turecko-nmeckých styk uza-

vením pjky, pišlo Nmecko do Caihradu vyjednávat

o to, jak zajistiti dovedení trati bagdadské dráhy až

k moi. Nmecko mlo nyní proti sob pouze Francii

a Anglii. Francie hospodáských zájm v tchto kraji-

nách nemá a pouze tradice, že pro své bohatství musí
pi takovýchto podnicích vždy spolupsobiti, jakož i ohled

k spojencm stavl ji do ady odprc. Anglii však pi
otázce bagdadské dráhy jde nejen o velké zájmy hospo-

dáské, nýbrž i o zájmy pímo existenní. Anglie chrá-

nila vždy žárliv cestu do Indie ped pevahou cizích

živl a jest znám její odpor proti stavb suezského ka-

nálu. Její houževnatý postup proti projektu Nmecka
jest tedy pochopitelný a odpor ten jevil se maením
veškerých pokus Nmecka o dobudování bagdadské
dráhy. Nmecko vymohlo si, že výnosu zvýšení cel o 4%
bude v prvé ad použito ke garancii pjek pro bag-

dadskou dráhu, byla to však Anglie, která zniila prak-

tický význam tohoto ujednání, stavíc se jednoduše proti

zvýšení cel vbec. Vedle toho hájila s plnou energií

14Rudolf Vrba: Vláda penz.
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svoji pevahu a vliv v Perském zálivu a pimla šejka

v Koveitu, aby popíral veškeru svrchovanost caihradské

vlády. V Koveitu totiž mla bagdadská dráha ústiti a

Anglie doufala, že svým postupem zabrání bagdadské
dráze vbec pístup k moi.

Nmecko bylo si vdomo toho, že odpor Anglie

násilím nelze pekonati a proto vypomohlo si kompro-
misem, který lze nazvati také lstí. Smlouva, která uza-

vena byla ped nkolika dny mezi Tureckem a N-
meckem, obsahuje hlavn tyi body. Nmecko v prvé

ad vyslovuje ochotu vzdáti se své koncese pro stavbu

trati z Bagdadu k moi ve prospch nové ottomanské
spolenosti, na které ovšem bylo by Nmecko náležit

finann zúastnno. Vedle toho Nmecko vzdává se

svého práva na výnos ze zvýšení cel a odstrauje tak

pekážku, která zvýšení tomu stála dosud v cest. Oproti

tomu Nmecko dohoduje se s Tureckem o výstavb
trati El-Helif-Bagdad a dostává koncesi ku stavb spo-

jovací trati z Osmanie do Alexandretty a k vybudování
pístavu v tomto míst.

Je zejmo, že úmluva tato jest východiskem ze

slepé uliky, do které Nmci dostali se pokraováním
ve stavb trati do pustých krajin, aniž by mli zajištno

vyústní k moi. Již pede dvma lety, když jednalo se

o pokraování ve stavb dráhy, nalezli se v Nmecku
stízliví posuzovatelé, kteí varovali ped odvážným pod-
nikem a oznaovali bagdadskou dráhu za podnik fantas-

tických plán, který pinese Nmecku jen zklamání.

Avšak pokraování ve stavb bylo otázkou cti Nmecka
a tak vnikáno dále do nehostinných kraj, které samy
o sob nemohou nikdy uiniti železnici podnikem vý-

nosným.
Avšak obavy, že by mohlo dojiti k tomu, co Anglie

chtla, t. j. k zastavení trati uprosted pouští, nutily N-
mecko k vasnému opatení a tím má býti smlouva
s Tureckem, ve které Nmecko vzdává se jak své kon-

cese pro poslední ást trati, tak záruky výnosu 4proc.

zvýšení cel.

Pijme zásady této úmluvy Anglie, se kterou bude
nyní Turecko jako maklé Nmecka vyjednávati? Již nyní

je zejmo, že Anglie zdráhá se pispti k úspchu N-
mecka z dvod pochopitelných a že ani ústupky, již

uinné, nezdají se jí býti dostatenými. Jásot nmeckého
tisku nad úspchem v Caihrad docíleným zdá se býti
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ponkud pedasným. Z 2400 km. bagdadské dráhy do-

stavna teprve asi desetina — jak možno dnes pedvídati,

zdali stavba zbývajících devíti desetin bude provedena
hladce a beze škod —

•
pro Nmecko?

I zde je ohnisko budoucích mezinárodních tenic.

Poátkem dubna 1911 zaaly docházeti hrozivé zprávy

z východu asijského. Z Pekingu, hlavního sídla íny dochází

zprávy, že ína chystá se k válce s Ruskem. Od války

Japonska se žluté plemeno nechce uklidnit. Asie patí

Asijcm, tof heslo žlutoch. Válka se má podniknouti

na dv fronty, a sice chce ína bojovati proti Rusku
a Japonsko proti Severní Americe. Japonci chtí obsadit

ostrovy Filipíny, aby se stali neobmezenými vládci ín-
ského moe a Tichého Oceánu na asijském východu.

Klí k válce s Amerikou je dán smlouvou s Mexikem.
V Mexiku je prý na nkolik tisíc Japonc zaádno do
vojska mexického. Proto dosud Severní Amerika si ne-

troufá zahájit pochod z Texasu na Mexiko, akoliv
severoamerické vojsko je k pochodu pipraveno. Japonci

ekají, že jakmile severoamerické pluky vkroí na mexi-

ckou pdu, že souasn obsadí Filipíny. Tam se totiž

válka povede. Zárove zbrojí ína proti Rusku. Jedná
se tu o kolonisaci Mongolská. Od války rusko-japonské

panuje v Pekingu názor, že nutno Rusko z Asie vy-

tlait. K tomu úelu usazuje ína svoje lidi stále ze

stedu zem do krajních zemí, hlavn do Mongolská.
Vlastní ína má 19 provincií, nad nimiž vládnou místo-

králové. Tato ína má rozlohy 5,303.000 tv. km. a 340
milion lidí. Dále patí ín Mandžursko, Rusm zpt
urvané. Toto má rozlohu 939.280 tv. km. a 6 milion
lidí. Pod právomoc íny patí Mongolsko, které leží

mezi ínou a ruskou Sibií. Mongolsko má rozlohu

2,787.600 tv. km. a jen 2 miliony obyvatel. Mongolci
jsou rozhodnými odprci ían a jsou naklonni Rusm.
Rusko by rádo Mongolsko dostalo^ do své právomoci.

Zde rozhodne me. Dále patí k ín povstný Tibet,

o njž se namáhala a dosud marn Anglie na úkor

Ruska. Tibet má rozlohu 2,109.000 tv. km. a jen

4 miliony lidí. Konen patí k ín území Charakorum
a jiné neznámé perské zem, které však nepadají na

váhu, ježto tam beztak živé duše není. Jak vidno, jedná

se tu o vnitroasijské zem obrovských rozmr. ína
s Mongolském a Tibetem má rozlohu 11,138.880 tv. km.

Je tedy asi 20krát vtší jak celé Rakousko-Uhersko s Bosnou.

14
*
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ína má obyvatel dle odhadu z r. 1907 asi 340
milion, jiní tvrdí 440. Sítání lidu v ín je snad ne-

možné. íané se množí úžasnou mrou, ale rovnž
tak hromadn zahynou. Niení novorozených je tu veejn
dovoleno a provozováno. Kdyby mla ína dostatek

penz na výzbroj, mohla by postaviti do pole 10 i 15

milion bodák.
Ptáme se tu, co by Evropa poala? Ovšem nemožno

jest, aby jen armáda jednoho milionu muž se mohla
udržeti delší dobu pohromad, ponvadž by zhynula
hlady.

Nicmén je zejmo, že by ína nikdy nevyerpala
zásoby vojska, jelikož má nadbytek lidí. Výcvik ínského
vojska vedou Japonci. Po válce s Ruskem pipadla jim

koist zem Korea, která jest nyní nadobro pivtlena
k Japonsku. Císa korejský jest odstrann. Poloostrov

Korea, ležící pímo proti Japonsku, má 218.650 tv. km.

Je tedy 4krát vtší jak království eské. Koreanc je

10 milion. Jest tedy Korea dosti hust obydlena. Nyní
vrhá Japonsko své chudé kuli na Koreu. Korejci jsou

národ zahálivý, zem je prosta les, pívaly stále od-

plavují úrodnou zem do moe jako u nás v Istrii a Dal-

mácii. Japonci si udlali z Koreje koist dle libosti.

Chce-li Japonec si zídit nový domov, vykáže mu vláda

prost díl pozemk, vlastnictví to Korejce, a tento musí

svj majetek beze všeho postoupit Japonci, sám mže
jít žebrat anebo zahynout. Tento sociální boj se vede

nyní bez nože a bez krve na celé Korei. Japoncm ne-

staí Korea, proto chtí ješt míti Filipíny. Ale to vše

jim nepomže. Co je Asiat, to je lupi. Povahu Japonc
vypsal v listu »Echo de Chine« dlouholetý znalec Japonska,

francouzský obchodník. Na celém svt nemusí cizinec

všecko platit tak draho, jako v Japonsku. Pijde-li Prušák

do Jokohamy, musí tam zaplatit 300 marek, co by koupil

doma v Nmecku za 100 marek. Japonci každého cizince,

af je kdo chce, považují za vetelce, a pakli to je ob-

chodník, tak o nm tvrdí Japonci, že to, co má, ukradl

Japoncm a proto jsou oni oprávnni vydobývati si zpt,

co jim Evropan neprávem prý vzal. Japonci neznají

k cizincm žádných práv a zákon. Je to národ zlo-

djský, podvodný a lenivý. Tak Japonce líí v »Echo
de Chine« zmínný obchodník. To je docela nco jiného,

než co píší židovské listy o Japoncích. Japonci jsou živi

podvodem, co jinému urvou, poctivá práce jest u nich
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nenávidna. Zde máme povahu žlutého plemene dobe
vystihnutou, tak jak ji také katolití misionái vyliují.

ían, Japonec jest lstivý, úskoný, nebezpený, zrovna

jako náš žid. ían je samá zdvoilost, a obrátíš-li se

od nho, stane se, že t chladn zavraždí. To je asijská

povaha. To samé, jako mají naši židé, úskonost, podlost,

krvežíznivost. Rusko je na stráži, je branou k Evrop.
Nárazy žlutého plemene jdou v první ad na Rusko,

tak jako to bylo za váleného tažení Tamerlana a ingi-
schana ve tináctém století. Tehdáž Rusko Tatarm pod-

lehlo a bylo jimi ovládáno, až opt za Ivana Hrozného
se vzchopilo. Dnes ovšem jsou pomry zcela jiné, hrozi-

vjší a nebezpenjší. Pomocí dráhy mohou se dnes

vojska posunovati rychle do vzdálených zemí, pakli je

ovšem postaráno o jich stravování. Tak musí slovanští

národové chrániti Evropu od záhuby, a za to je Nmci
ješt rdousí.

Jak doléhá zbrojení na Rakousko, o tom podal »Me«
v beznu 1911 následující íslice.

Kdykoli se zahajuje íšská rada, uvádí se vždycky
v trnní ei, že náš pomr k jiným státm jest úpln
píznivý, a že mír jest zabezpeen. Ale pes ty pá^
telské pomry a zabezpeený mír stoupá náklad na vojsko

rok od roku.

Myslící lovk ovšem ekne: Když je mír zabez-

peen, na to stálé zbrojení a zdokonalování zbraní?

Na rozmnožování vojska? — Skoro se zdá, že je to

jako s modou v odvu. Ta se stále mní, a vidíme, že

je ím dále tím nevkusnjší a bláznivjší. A není ani divu
;

pi stálém mnní musí se konen vyerpati všecko, co

je vkusné, a sáhne se k pravému bláznovství. A v ny-

njších státech stalo se modou neustálé zbrojení, jeden

chce druhého, jak se íká, petrumfnout. Kdo víc? stalo

se zde heslem. A když se právem poukazuje k tomu,
že toto vné stoupání nákladu na vojsko jest pohromou
pro celou íši, dostane se tm nespokojencm chatrné
» útchy «, že to v jiných státech není lepší, ano že se

tam vydává na vojsko ješt více než u nás.

To vyhlíží asi tak, jako kdyby nkdo ekl: Tamhle
ten leze do bláta, já tam vlezu také.

Páni ministi vojenství jsou zrovna vynalézaví ve

smýšlení nejrznjších vojenských poteb, jakoby naši

poplatníci nemli kam dávat peníze. A ti naši jsou

v tom snad docela nepekonatelní. Každý, kdo vci
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trochu rozumí, ví, že náš stát není státem pímoskými
ale to nic nedlá

;
pan ministr vojenství si vzpomnl, že

je u nás nezbytn poteba námoního vyzbrojení, teba
to nebylo pravda. Když to mají jiné státy, které, ležíce

pi moi, toho potebují, pro by to nemlo mít i Rakou-
sko, které toho nepotebuje? Móda je inoda.

Tak tedy vypoítal pan ministr, kolik bude potebo-
vati nových válených lodí, podmoských a torpédových

lodí a lun, — má to asi desatero jmen — a to všecko

bude stát malikost 312 million korun. A to je poža-

davek mimoádný, který se nevyskytuje každého roku

;

vedle toho máme ádné vydání na vojsko, totiž stálé,

také 300 million korun. Ješt pedobrá vláda, že ten

mimoádný požadavek nechce najednou, ale v pti letech.

To je útcha! Jako když chtli kdesi psovi useknouti

ocásek a usekávali jej po kousku, aby ho to tolik ne-

bolelo.

A ješt máme jednu novinku. Posud bylo vojsko

odvádno na ti roky, te má býti zavedena dvouletá

služba. Nemýlíme-li se, byla podntem k tomuto poža-

davku hlavn snaha, aby v hospodástvích poítalo se

asi tak: bude-li služba dvouletá, ubude rázem tetina

vojska
;

ta tetina bude pkn doma, a pestane nouze
o dlný lid. A mimo to pi úbytku jedné tetiny vojska

zmenší se znan výdaje na jeho vydržování. Tak si to

leckdo myslil a poítal, o kolik se tím ulehí petíže-

nému poplatnictvu. Ale jinak si to myslil pan ministr.

Ten poítal asi jako zamstnavatel: Jestli mi dva dlníci

vykonají jistou práci za ti dny, ale já ji chci míti hoto-

vou za dva dny, musím vžiti dlníky ti. Tedy podobn
pan ministr: Aby ten prach, na který mám povolené
peníze, a který te se vystílí za ti roky, vystílel se za

dva, a pak aby ty menážové knedlíky, kterými je možno
lovka do smrti zabít, a které nynjší vojsko sní za ti

roky, mohly být sndny už za dva pi dvouleté služb,
— k tomu musím nutn míti o tetinu více voják.
A tak to také bude.

Posud se odvádlo ron k vojsku 135.570 muž,
což iní za ti léta 406.710 muž; pi služb dvouleté

se bude odvádti ron 212.500 muž, což iní za dva

roky 415.000 muž, tedy tém o 9000 více; o to bude
na vojn stále více voják a zárove bude o tolik mén
mladých dlník. Tak jsme to chytili zase jednou za

pravý konec, jako obyejn. Rozumí se, že bude zase
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potebí více odvu, runic, náboj atd., jinak eeno, že

i ten ádný roní rozpoet na vojsko zase hezky stoupne.

A to máme zabezpeený mír

!

Ale ješt na nco tu teba poukázati, jak se totiž

na vojn hospodaí. To hospodaení je všelijaké, dle

toho, kdo hospodaí. Prostí vojáci hospodaiti musí,

protože ze 6 krejcar denn, z nichž se musí ješt opa-

tovati rzné poteby, žádný voják neztloustne. Páni

dstojníci dlají dluhy, protože je to také moderní, a

protože vdí, že se na píslušných místech budou starati

o to, jak by se jim z dluh pomohlo. Ale ješt jinak

hospodaí vojenská správa. Dnes se zavede nový druh

runic, každá stojí nkolik desítek, ale za krátký as za-

vedou se runice nové, staré se stanou nepotebnými a

prodají se do starého železa teba po korun. Takhle

se u nás hospodaí. A pro ne? Páni si pece nebudou
lámati hlavy, jak by se mohlo a mlo šetiti

;
však to

poplatníci zaplatí, a nebudou-li chtít platit — pijde
exekuce.

Evropské státy utvoily zvláštní stav, který nazvaly

»ozbrojeným mírem«. Tento stav dá se karakterisovati

jednak trvalým rozmnožováním vojenských sil jednotli-

vých stát, jednak úsilím zajistiti svou bezpenost smlou-
vami a dohodami s jinými státy, jichž zájmy všeobecné
nebo speciální v urité sfée jsou soubžné. Dnešní mezi-

národní úmluvy dlí Evropu na dva bloky: trojspolek

(Nmecko, Rakousko-Uhersko, Itálie) a trojdohodu
(Francie, Anglie a Rusko).

O vojenské síle tchto dvou skupin možno si ui-
niti pedstavu z následujících dat, jež jsme vybrali z le-

tošního roníku Welze-ho »Internacionaler Armee Al-

manachu (1910— 1911) a Weiera »Taschenbuch der

Kriegsflotten « (1911).

Velmoci trojspolkové ukazují tento stav:

poet obyvatelstva roní rozpoet

Nmecko .... 65,000.000 3.200,000.000 marek
Rakousko-Uhersko 52,000.000 3.520,000.000 »

Itálie 34,000.000 1.836,000.000 »

náklad na vojsko náklad na lostvo

Nmecko . . . 762,240.000 417,600.000 marek
Rak.-Uhersko . . 359,040.000 53,600.000 >

Itálie 276,800.000 141,760.000
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Velmoci trojdohody

:

poet obyvatelstva roní rozpoet

Rusko 162,000.000 5.400,000.000 marek
Francie .... 39,250.000 3.180,000.000 »

Anglie .... 46,000.000 3.936,000.000 »

náklad na vojsko náklad na lostvo

Rusko .... 1.127,200.000 182,400.000 marek
Francie . . . 663,200.000 385,200.000
Anglie .... 532,960.000 1.080,280.000

Vojenské a námoní výdaje šesti hlavních velmocí
iní ron tém šest miliard, s ostatními menšími státy

osm miliard.

Poet souasných armád v dob míru obnáší;

dstojník voják

Nmecko . . 32.580 600.000

Rakousko-Uhersko . . . . 25.000 366.000
Itálie 270.000

dstojník voják

Rusko 1,384.000

Francie ....... . . 30.000 572.000
Anglie ....... . . 21.172 362.000

V dob války mže nejvtší armádu postaviti do
pole Nmecko: 6,500.000 muž, Francie 5,700.000, Rusko
4,000.000, Rakousko-Uhersko 3,700.000, Itálie 3,300.000,

Anglie 700.000.

Poet válených pancéových lodí obnáší: Rusko

16, Francie 38, Anglie 99, Nmecko 45, Rakousko-
Uhersko 13, Itálie 24.

Náklady na zbrojení nazývají se asto náklady po-

jišovacími. Státy ve form vojenských bemen platí po-

jistné premie, jež ho mají chrániti ped pohromami pro-

hrané války. Tato theorie dnes jest tak rozšíená, že

i známá berlínská socialistická revue odvodovala ná-

klady vojenské tímto zpsobem : Vojenská síla státu za-

bezpeuje zahraniní odbytišt, chrání vývoz, kolonie atd.

ím více stát vyváží, tím vtší pomrný blahobyt. Ná-

klady vojenské jsou nutnou souástkou hospodáských
výrobních náklad: Výrobní tídy udržují vojsko, aby

zajistily a pojistily svou svtovou hospodáskou expansi.

Tak odvodují mnozí dnešní militaristický systém.
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Pravda jest, že dnes jsou války mén možné ze cti-

žádosti diplomat a nárok dynastických. Jsou to spíše

životní problémy národ, jež vedou k váleným sráž-

kám
:
Japonsko vrhlo se do války s Ruskem, ponvadž

jeho ostrovy byly píliš tsné, než aby mohly uspokojiti

ilý národ. Nutnost, jež podncuje národy hledati za

svými hranicemi odbyt pro své prmyslové výrobky a

zakládati své kolonie, jest hlavním zdrojem trvalého vá-

leného nebezpeí. Území balkánské, asijské, marocké atd.

jsou proto na denním poádku : Tam se vede zápas a

konkurence velkých národ, tam jsou jiskry, jež mohou
zapáliti požár.

Socialisté žádají zrušení vojska. »Pr. Lidu« pineslo
30. dubna 1911 tento lánek:

Jedním z nejvtších zel moderního státu jest stálé

vojsko. Kapitalistická spolenost není bez spousty vo-

ják myslitelná. Kapitalisté každého státu na celý svt
rozšiují své konkurenní zápasy. Snaží se dobýti nové
zahraniní trhy v zemích kapitalismem dosud nedote-
ných, snaží se válenou mocí podlomit sílu jiných kapi-

talistických stát s nimi konkurujících. Proto pízrak
války stále vznáší se nad nimi. Bez silné armády a vá-

leného lostva jest kapitalistický stát bezmocným. Musí
býti stále pipraven k útoné nebo obranné vojenské

akci, musí stále demonstrativn rozvíjeti svou vojenskou
sílu, aby zastrašil ped válenými úmysly své sousedy.

Musí zbrojit k válce, chce-li válku, musí zbrojit k válce,

chce-li mír. Silná armáda ostatn chrání kapitalistický

stát také proti »vnitnímu kapitalismus ím vtší kapi-

talistický vývoj stát, tím vtší propast mezi bohái a

chudými v nm, tím vtší massy, ale také nespokojenost,

zoufalství chudého lidu. ím silnjší armáda, tím snáze

mohou vládnoucí kapitalistické kruhy pán chudé držeti

v poddanství a porob.
O ohromnosti stálých vojsk v jednotlivých státech

svdí následující íslice: Nmecko 622.520 (a 8218
v koloniích); Francie 675.850 (k tomu 21.769 etnictva

a 47.407 muž v koloniích)
;

Velká Britanie 250.803

(z toho v Anglii 136.302 miniony)
;

Itálie 288.619; Rusko
1,200.000; Rakousko-Uhersko 313.619. Pi tom má býti

v Rakousko-Uhersku již od píštího jara odvádno ron
rekrut o 55.000 více než dosud, ímž by poet stálé

armády se zvýšil o celou polovinu a i pes ástené
snížení služby vojenské by stálé každoron se vracející
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výdaje na armádu vzrostly nejmén o 100,000.000 K!
K vli tomu a k vli rozmnožování lostva váleného
obrovskými bitevními koráby soustavy dreadnought byl

u nás práv rozpuštn parlament a máme nové volby

!

V desítiletí 1899— 1909 vydáno bylo následujícími

státy pímo na militarismus v milionech marek:

Nmecko Anglie Francie Rusko Itálie Rakousko

1899 . . 790 939 787 901 274 375
1900 . . 813 1144 836 907 289 377
1901 . . 873 1214 854 924 291 397
1902 . . 875 1218 827 928 283 402
1903 . . 873 1771 809 1004 327 410
1904 . . 854 1340 771 1048 344 421

1905 . . 909 1257 857 1069 343 496
1906 . . 998 1208 940 1035 371 399
1907 . . 1098 1178 874 1066 341 401

1908 . . 1197 1219 880 1124 360 428
1909 . . 1210 1277 926 ? 369 459

Karel Liebknecht (» Militarismus und Antimilitaris-

mus«) vypoítal, že r. 1908 obnášely pouze v evrop-

ských státech pímé výdaje na militarismus 13.000 mi-

lion marek. Daleko ohromnjší jest ovšem národoho-
spodáská ztráta, zpsobená tím, že miliony lidí jsou

vytrženy vojenskou službou z produktivní práce.

Socialismus vystupuje pro odstranní všech válek a

vojsk, uznává však, že v rámci dnešní kapitalistické spo-

lenosti jest to nedostižným ideálem. Pro nynjší pomry
žádá socialismus jakožto bod minimálního svého pro-

gramu zrušení stálých armád a všeobecné ozbrojení lidu

tak, jak už dnes jest provedeno, ovšem že jen v jedi-

ném stát, ve Švýcarsku. Tento miliní systém ozbrojení

celého národa poskytuje státu dostatenou moc k obran
proti útoku, znemožuje však používati ozbrojené moci
proti lidu, jeho právm a svobodám. Když soudr. Vail-

lant pimlouval se ve francouzském parlament, aby švý-

carská soustava lidové milice byla zavedena též ve Francii,

vyslovil se o ní následovn: »Navrhujeme-li vám zízení

milice, vzte, že nenavrhujeme vám žádné výlun soci-

alistické opatení. Milice jest vojenskou organisací obce,

kterážto obec neiníc rozdílu mezi vojenskými a civil-

ními funkcemi, stala se souasn vojenským i oban-
ským útvarem samosprávným. Všeobecné ozbrojení lidu

jest nutným doplkem všeobecného hlasovacího práva a
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podmínkou vývoje pravé demokracie. Milice jest v ce-

lých djinách institucí demokracie. Objevuje se vždy

s vítzstvím demokracie a mizí s jejími porážkami.«

Co zde chce sociální demokracie namluviti svtu, je

prostý švindl, kterému ani ervený oban neví. Jako

ze svta nezmizí sobectví, tak nezmizí války, a nejvtší

sobec, to je socín, nechce se starati, jak zkušenost uka-

zuje, ani o ženu, ani o své dti, tedy o vlastní krev.

Ve svtové politice nastaly v poslední dob závažné

zmny, které mají nejvtší vliv na zbrojení stát a tím

také na osudy všech národ. Japonec Suchiru v listu

»Manitschi« uveejnil lánek, ve kterém projednává

pomr Japonska k Anglii. Japonsko uzavelo r. 1902
smlouvu s Anglií a vytžilo peveliké užitky. Kdyby ne-

bylo vlivu Anglie, Japonsko by nebylo s to využitkovat

tou mrou vítzství nad Rusy, jak se skuten stalo.

Smlouva Japonska s Anglií byla r. 1905 obnovena. Sou-

asn byla ujednána smlouva Anglie s Francií. Ministr

zahraniních záležitostí Komura tvrdil ve snmovn, že

Japonsko se nepipravuje k válce, že všudy je klid. Tomu
ale nelze vit. Ministi musí mluvit veejn tak, jakoby-

chom nemli žádného nepítele, i kdyby dobe vdl, že

zítra vypukne válka. O Japonsku se tvrdilo, že vítzstvím

nad Rusy stalo se velmocí prvého ádu. Tomu ale tak

není. Vliv Japonska by nebyl takový, kdyby nebylo zde

spojenecké smlouvy s Anglií. Smlouva ta nespoívá snad

v njakém srozumní obou národ kteí se ve skute-
nosti ani neznají, je to pouhý diplomatický obchod za-

jišfovací. — Smlouva s Japonskem jest zajišovací závazek,

aby Rusku tím bylo zabránno nastoupiti pochod do
Indie pes Persii, Afganistan a Tibet. R. 1908 byly spory

v Asii mezi Anglií a Ruskem na schzi v Revalu carem
Mikulášem a králem Eduardem projednány. Zdálo by se

proto, že by Anglie smlouvy s Japonskem již nepote-
bovala. Za 4 roky vyprší platnost této smlouvy. Roku
1915 by Anglie s Japonskem více nepoítala. Ale tomu
se nezdá. Rusko asijskou politiku sotva opustí. Rusko
touží po tom, aby mlo volný pístup ku svtovému
moi. Dosud se to nezdailo. Pobeží na svtovém moi
po celý rok ledu prosté Rusko dosud nemá. Chtlo míti

Bosporus, Caihrad s Dardanelami. Tu vystoupila Anglie

a nasadila Rusku krimskou válku. Chtlo míti záliv

v Žlutém moi, kde mlo Port Artur a Dálny a i zde

strašlivým zpsobem pohoelo. Chtlo míti Perský záliv
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a zde jest již Anglie zakotvena. Anglická dla jsou v pí-
stavu v Koveitu na stráži jako na Gibraltaru. Jednalo se

mezi Ruskem a Anglií hlavn o záliv v Persii, ale oba
národové nejsou s dohodou spokojeni. Když Rusko
obrátilo ped dvma lety svou pozornost na Turecko,
narazilo na odpor Rakouska a Nmecka. Rusko muselo
ulevit a výsledek toho jest smlouva s Nmeckem uza-

vená r. 1910 v Postupimi. Car tu slíbil, že nebude N-
mecku pekážet ve stavb dráhy do Bagdadu a na Perský

záliv. Z toho jde na jevo, že Anglie musí býti stále na
stráži, aby nepišla o své panství v Indii. Nyní chce ale

stavbou dráhy do Bagdadu na Perský záliv též Nmecko
urvat kus panství v Asii. Když roku 1903 chtlo N-
mecko dráhu dostavt na Perský záliv, postavila se tomu
Anglie rozhodn na odpor s tím dvodem, že by tím

zájmy anglického panství byly ohroženy. Nmecko bylo

nuceno ustoupit a plán ten odložit. Také v ín asto
narážejí zájmy Anglie a Nmecka nepátelsky proti sob.

Protivy mezi Nmeckem i Anglií jsou zde, je tu

konkurence hlavn v Malé Asii. Dají se sice na as
utlumit, ale trvale nikdy. Japonsko má z rusko-japonské

války plný užitek zabráním Koreje. Avšak hlavní koist

o kterou šlo, o Mandžursko, ta do moci Japonska ne-

pišla. Port Artur i Dálny jsou Japonskem jen najaty.

Jihomandžurská dráha má se vrátit do vlastnictví íny.
Japonsko naráží v Tichém oceánu na zájmy Sev. Ameriky.

Severoamerické státy sesilují námoní válené lostvo od
té doby, kdy Unie válila o Kubu se Španlskem. Roku
1915 má býti dohotoven prplav panamský. Tímto pr-
plavem bude míti Unie dvojnásobnou námoní moc, po-

nvadž bude možno veškeré válené lod sev. Ameriky
spojití bu v Tichém oceánu nebo Atlantickém. Rusko je

dosud následkem porážky v Mandžurii, ale hlavn ná-

sledkem židovské revoluce seslabeno. Rusko bude míti

r* 1914 dráhu sibiskou vystavnou na dv koleje. Ve
válce s Japonskem mlo Rusko na jednokolejné dráze

sibiské denn 16 vlak. Až bude druhá kolej, pak vy-

praví Rusko denn 40 vlak. Kdyby ína byla dnes d-
kladn vyzbrojena, sotva by ekala, až bude druhá kolej

sibiské dráhy vystavna, uhodila by dnes na Rusko. Na
Mandžursku se ruská vláda nevzdala všech nadjí úpln.
Proti tomu se staví siln Amerika, která chce, aby Mand-
žursko bylo pístupné všem státm. Dohoda Ruska s Ja-

ponskem byla uzavena r. 1907. Druhá smlouva byla
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uzavena r. 1910 a jednalo se v ní zásadn o rozdlení
Mandžurie mezi Rusko a Japonsko. Jsou v Japonsku po-

litikové, kteí chtí, aby Japonsko se ješt více piblížilo

k Rusku. Takovéto spojenectví by se nehodilo do zájm
politiky Anglie. Kdyby mla propuknouti válka mezi
Amerikou a Japonskem, tu by Anglie nikterakž nepod-
porovala válené operace Japonska. V pípadu, že by
Rusko se dvrnji dorozumlo s Japonskem, tu by Anglie
smlouvu anglicko-japonskou více neobnovila. Japonsko
nesmí se pouštti do žádné války s Amerikou. Za to se

musí vrhnouti na Mandžursko a sice bhem 12 let. Do
té doby vyprší nájem poloostr. Kvantungu, Anglie obnoví
spojeneckou smlouvu s Japonskem na 5 let, na delší

dobu nikoliv.

Japonsko potebuje podpory Anglie z té píiny,
ponvadž Rusko má tajnou dohodu s Nmeckem. Do ja-

kých rozmr tato dohoda jde, jest neznámo. Jisto jest,

že Rusko mže se opt bezstarostn vrhnout do Asie.

Japonsko musí stále zbrojiti, aby v nutném pípad mohlo
vyrukovati do pole. lánek ten jest vru zajímavý a bylo

by žádoucno, kdyby i ruská diplomacie znala jeho obsah.

Zdali je politika Ruska v Asii správná a zda nemá Rusko
jiti zpt do Evropy a hlavn na Balkán, to jsou záhady
svtové politiky. Jest otázka, zda v Postupimi nebyl ruský

car obelstn, aby Nmecko na útraty Ruska mohlo svou

svtovou moc rozšíiti samo v Malé Asii a na Balkán.

Jak vidno, jsou úkoly Ruska v nynjší dob ohromné a

v zájmu Slovanstva bylo by si páti, aby Rusko mlo
poctivou a cílevdomou diplomacii.

d) Pro nezmizejí války se svta?

O píinách pro válené zbrojení se stále stupuje,

rozepsal se žid Dernburg v »Berl. Tagbl.« 9. dubna 1911.

lánek ten zní následovn:

Jest jisto, že jest historie minulosti uitelkou. Ale

jejím nejprvnjším nauením jest, že práv mluví o mi-

nulém, takže se snadno zkalí pohled do budoucna.

Také pi ei íšského kanclée ve píin odzbrojení

hrála velikou úlohu retrospektivní fantasie. Nestalo se

dosud, aby ve vdích snmovnách celého svta pojed-

návalo se souasn o myšlence odzbrojení. To jest ped-

zvstí nového nazírání duch a dostane-li se v pohyb

duch, následuje jej díve i pozdji tlo.
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Jest pedpokladem každé nové ideje, odstranní

starých zstatk. Touto prací zamstnává se Evropa

skoro dv st let. Tento proces vytvoil státn novou
Evropu

;
zstává jen otázkou, zda-li také nového Evro-

pana. Objevují-li se staré vášn jen v jiném úboru.

Ustoupily-li staré, historické válené motivy, »moderním«
váleným motivm. Ba mohli bychom se tázati nep-
sobí-li chyby národ nemén tak produktivn, jako jejich

pednosti. A zde nalézají se nejtžší pekážky pro ideu

míru.

Tato otázka jest v prvé ad národn-physiologickou,

ba možno íci skoro biologickou. Všichni vdcové stát

vynasnažují se svalití zodpovdnost za to, co se stalo

nebo nestalo, na bedra národ, jež ovládají. A nepo-

chybn má nyní pospolitý cit každého národa nepomrn
vtší vliv na pohyb svtový nežli kdysi. Pospolitý cit

tento jest takka novým zjevem. Pi tom vystupuje do
popedí obdivuhodný spolený rys. Zbrojení stát v mi-

nulosti uskuteovalo se pevážn jako píprava k vy-

užití nadjí na výhru
;

bylo toho dosti k likvidování a

vzdlání v Evrop. Bedich Vilém I. shromažoval si

vojsko jako peníze v penžence, kterou mohl jeho veliký

nástupce vyprázdniti. Zbrojení mla ofensivní úel. Bylo

pravidlo zajistiti si ást koisti. Dnes vykládají všichni státníci,

všechny parlamenty, noviny všech zemí, že zbrojení mají

úel ist defensivní, že byla jim vnucena, aby zašla chut

vždy podezelému sousedu k výpadu. Nepekonatelná ned-
vra, z ásti vyciovaná, z ásti pedstíraná, chce se vy-

zbrojiti za všech okolností proti temným plánm, skrý-

vajícím se snad v pozadí. Nikdy nebylo disponováno
s takovým ohromným vyzbrojením pro pípad války,

jakého vyžaduje dnes mír. Bismarck porovnával mezi-

národní stav, v nmž nastoupil svou dráhu a v nmž
pracoval dále, se setkanou dvou muž v tmavém lese

;

z obou tchto muž jeden vystelí v tom okamžiku, kdy
druhý sahá po revolveru. Jest to porovnání pro povo-
laného šiitele kultury svta velmi málo lichotivým. Táži

se: Platí tato slova ješt nyní, i jsem pece již trochu

dále? Evropská otázka, jež jest souasn otázkou zbro-

jení, pohybuje se nyní mezi Nmci, Angliany a Fran-

couzy. »Lidé, lidé, lidé jsme všichni« zní známý mni-

chovský popvek. Jsme dokonce kulturními lidmi a exi-

stovalo-li nco, co oznauje se názvem pralovk, tož

jsme ve píin násilnosti pudu jenom jakýmsi matným
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odstínem takového tvora. Zbytek však v nás pec zstal.

Nejsou to jen mírné a humánní vlastnosti, kteréž po-

hánjí lidstvo ku pedu
;
ke zbraním, jimiž nás vyzbro-

jila píroda k boji za bytí náleží množství vlastností,

kteréž nazýváme oficieln »zlými«, i když si piznáváme,

že jest jejich existence mezi námi nutnou, že jich ne-

mžeme postrádati psobí skuten produktivn. Ze své

nápln rozdlil tyto vlastnosti bu andl nebo satan,

udliv Anglianm produktivní žárlivost, Francouzm
produktivní nenávist a Nmcm produktivní závist. D-
ležité souástky historie národ. Svtové situaci ulehilo

se zejm úmrtím krále Edvarda. Situace tato byla již

akutní, ba zdála se neudržitelnou, když zemel. Pirozen
nepál si dobrý král Edvard války s Nmeckem

;
jemu

hodilo se lépe zmalátniti nás v míru. Jako pravý epi-

kurej také v politice liboval si, podaiMi se mu njaký
tah proti nám a proti císaskému synovci ; na tvái jeho

pak objevil se blahosklonný úsmv. Své úspchy zaklá-

dal na nejnárodnjší politické vlastnosti Anglie, na žárli-

vosti. Tato vlastnost osvdila se v minulosti nejvýše

produktivn; nepipustila v Anglii klidu a nedopustila

jejího usnutí. Anglian považoval každý úspch jiné vel-

moci za ztrátu pro sebe sama ; bylo zásadou písn po-

užívanou, netrpti žádného soupee a zdržovati každou
moc, jež snaží se vyšinouti. Provádní této zásady

zakusilo Holandsko a Francie za vlády Ludvíka XIV.
a Napoleona. Úelné používání této zásady, jež se stala

Anglianm druhou pirozeností, proti Nmecku bylo

v dosahu. Zvláštní okolnosti, píze královny Viktorie,

obava ped Bismarckovou státnickou prozíravostí udržo-

valy dlouho projev tohoto citu v pozadí. Pece však za

krále Edvarda prodral se na povrch a nelze pehlédnouti,

že vybil se v Anglii elementární silou a dosud se uplat-

uje. Ob politické strany poítaly s tímto citem : libe-

rálové zdánliv více zdrželiv, konservativci s vtší sna-

hou po postupu ku pedu. Žárlivost proti úsilí Nmecka
o pednost ve svtovém obchodu umožnila svolení

anglických poplatník k nákladm na gigantické vyzbro-

jení lostva. Žárlivost tato mla se vlastn zejm nésti

proti Spojeným státm, Rusku a Japanu, kteréžto státy

byly by pirozenými ddici Anglie, kdyby došlo k likvi-

daci státního hospodáství anglického. Ale proti tmto
mocnostem byl by výsledek vylouen již pedem

;
poli-

tický takt velí Anglianu, aby radji hledl usmíiti staré
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híchy nežli vzbuzovati vzpomínek na n. Dostaí mu
jen udržovati žárlivost proti Nmecku v dostatené míe
a žárlivost tato skytá mu prostedk, elících proti sku-

tenému nebezpeí.
Udržují-li Angliana dvody majetkové v innosti,

napomáhají stejnému úelu u Francouze motivy ideální.

Francouz jest lovkem vášní. Také vášní velkomyslných a

šlechetných. A pec — které z vášní mají u nho pe-
vahu? Jest z nejmocnjších láska nebo nenávist? Po-

nechme rozhodnutí Francouzovi, ponvadž kritika kra-

janova jest leheji snesitelnou, nežli kritika cizincova.

Zstává takový úsudek v rodin. Modernista Masson
Forestier, posuzující svt bez pedpojatosti, rozhodl bez-

podmínen pro nenávist, jako motiv mající pevahu. Po-
zorujme epické pípady našich djin, jaké to výbuchy
nenávisti, jaké to zabíjení ! Revoluce — jest zuivost

lidu, jenž zapísáhl se ne zvítziti nebo zemíti — což

bylo pouze prostedkem — ale ukojiti svou nenávist,

svoje roztrpení, divokou váše po svobod. Marseillaisa,

národní píse Francouz jest opojným zpvem triumfu-

jící vášn. »Chati mento « Viktora Hugo, což jest to

ním jiným než soustedná dvacetiletá nenávist? Nej-

bystejší pozorovatel, Stendhal, nasazuje korunu takovému
mínní svým výrokem: »Mezi rznými smyšlenými zjevy

jest pirozeným jedin citem nenávist. « Nenávidíme toho,

jenž nám ublížil, který dotkl se naší cti. Masson Forestier

vyliuje stav nenávidjícího národa: »Stáváme se zasmu-
šilými, nepátelskými, podráždnými

;
nesmí se nám nikdo

piblížiti.

Kdo podceuje naši žádostivost stává se ne-

pítelem, kdo nesdílí s námi naši zlost, jest také nepí-
telem. Vstupujeme v boj, a ponvadž jest nutno abychom
mli odprce k roznícení svého vnitního ohn, stávají

se jím, když ho není na snad, Bohové, lidstvo, osud,

proti nimž nese se výkik naší zuivé zlosti !«

Snad pestelil Masson Forestier tu i tam. Klidný

pozorovatel jen stží porozumí lidem, jichž zmocnila se

váše. A že nemáme pro hnutí vášní Francouz zdánliv
žádného porozumní, svou pendantickou rozváži ivostí,

kterouž dovedeme s klidem pedstírati, mžeme jaksi

drážditi tento národ. Nejvtším a nejnárodnjším básní-

kem francouzským jest Racine, kterýž mže povdti
nám jist nco o svých krajanech. Zvlášt Racine-a do-

volává se v posledním svém díle jako svdka, pro svou
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theorii nenávisti Masson Forestier. Dokládá svou thesi

velmi dobe. Tragedie jsou djinami velikých vášní a

velikých zloinc. Není básníka tragedií, v jehož dílech

by mla nenávist tak pevážné místo, jako u Racine-a.

Proítáme-li jeho práce na kterékoliv stran, nesetkáme

se s výrazy astjšími, jako s haine a hair. Jsou celé

strany, na nichž se kupí tato slova. Láska jest u Racine-a

divokou smyslnou žádostí a zhrzená láska vyvolává zu-

ivou nenávist. Phaedra, Nero a Agrippina, Hermione
— jaké jsou to projevy vášn! Zvláštní protivou slad-

kosti a lesku verš jest jejich strašlivý smysl. Upomíná
na elegantní krásu dravc. Také Voltaire porovnával

své krajany s tygry, uživ k tomu potupného pívlastku,

jehož nechci opakovati.

Jest pravda, že od as veliké státní likvidace získali

národové mocného rozhodného slova a vtšina Francouz
nepeje nepochybn válce, než marn ekáme na úplné

vnitní odzbrojení a vlny vášn stupují se, jakmile za-

sáhnou celý národ. Spíše zanikají v tichosti kabinetu.

Nikde však nedosahuje nenávist elící proti cizímu ná-

rodu takové produktivní síly, jako ve Francii. Tam jest

skoro nejdležitjším prostedkem vládním. Spojuje všechny

strany Francie, usilující o rzné cíle, pevnou páskou a

podporuje smysl pro nacionální píslušnost a solidaritu,

takže k vli ní snáší Francie tžká a osobní bemena
zbrojení s ochotou, ba s nadšením. eníci ve veejných
shromáždních, již použijí této vlastnosti ve svých pro-

sloveních, mohou spoléhati na boulivou pochvalu a dobrý
výsledek.

Také i nejrozvážnjší státníci Francie pohlížejí

na nenávist jako na poslední zbra, již ponechávají v

záloze. Jest skoro sám, veliký rhetor Jaures, jenž nepe-
stává upomínati Francii na dobu, kdy stála v kulturních

otázkách v ele národ.
Také Nmecko mlo svého asu periodu tvoivé

nenávisti, zvlášt proti Francii. Touto nenávistí dozrál

nmecký národní cit. Vyvolána pak byla válenými taže-

ními Francie, vykoistním obležených Prus, vmšovací
politikou do našich vnitních záležitostí. Z této nenávisti

žily zpvy válené a doznala v básních Kornerových,

Arndtových a Ruckertových svého oduševnlého projevu.

Le povaha Nmc nekloní se k nenávisti, takže zmi-

zel tento cit, když pominuly jeho píiny. A udržuje-li

se ve Francii stále mínní, že Nmci chovají nepátelství

15Rudolf Vrba: Vláda penz.
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proti této zemi, jest to nesvdomitostí nebo tendencí.

Ty doby dávno minuly, kdy mluvilo se o úhlavním ne-

píteli. Opak jest pravdou : Náklonnost k francouzskému
významu v literatue, umní, v sociálním život a v mode,
jež ovládá ženský svt, pestupuje již hranice nmecké
svéráznosti: V politice nemáme od Francouz jiného po-

žadavku než aby nás nechali na pokoji. Než potebují
tam asem nmeckého strašáka, jako živlu produktivního,

když se jedná jenom o povolení ke stavb pancéových
lodí. Pi jiných píležitostech používá se ovšem také

této methody.

Skvrnou charakteru Nmc však jest náklonnost

k závisti, kteráž ztrpuje a otravuje náš vnitní život, ale

jež neelí jist proti Francii. Závidíme-li nkterému ná-

rodu, jsou to Angliané pro pednosti, již získali pi
rozdílení svta ped námi. Také tato závist vzbuzuje síly,

jež by bez ní zanikly. Tak dalece jest produktivní. Jist

však šlo by to bez ní také a bude mizeti tím více, ím
více Nmecko piblíží se k nálad, jež zdobí velkomyslný
a šlechetný národ.

Pokrok kultury evropské spoívá stejn na smlou-

vách a rozhodích soudech jako na odstraování národ-

ních chyb, jichž není prost žádný národ. Jenom že

v každé zemi vládnou mocné zájmy, jež žijí, koistíce

z tchto chyb. Cit humanity, kterýž má zvítziti nad
tmito chybami, jest píkazem všeobecné lásky k lidstvu,

kterýžto píkaz elí také nacionálnímu egoismu. Toto pi-
kázání jest vdím bodem všech náboženství

;
pece však,

kdyby nebylo jeho následování tak protivným lidským

instinktm a nebylo tak tžko dosažitelným, nepotebo-
valo by takového nátlaku a nemlo by v celku tak málo
úspchu.

Vášn, jež atavismem pecházejí s pokolení na

pokolení, nalézají se v nejspodnjších základech Evropy,

jako polozpoutané dravé šelmy. A každý z nás chrame
se, pokud na nm jest, probuditi jich ze spánku. — lánek
ten je neupímný. Obsahuje chválu Nmc a zamluje
krutou jich záš proti Slovanm. Válené nebezpeí pro

celý svt je v Berlín. Ani Anglie, ani Francie nezapálí

pochode války, ale první, kdo inu takového je schopen,

je Nmecko. Prusko bylo zbudováno jen na základ lu-

piských válek vedených proti Rakousku. A tato vlastnost

nmeckou politiku nikdy neopustí.
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e) Svtový smírí soud. Pro Nmecko
nepistoupí na odzbrojení.

President severoamerické Unie Taft ml v prosinci

1910 v senát ve Washingtonu dlouhou e, ve které

žádal, aby veškeré svtové velmoci se podrobily roz-

hodímu smírímu soudu v Haagu, jedná-li se o spory,

z nichž by hrozila válka. Na e presidenta Tafta odpo-
vídali nejdíve státní tajemník anglický a pak vláda

Francie souhlasn. Také Japonsko vzkázalo, že na smírí
soud chce pistoupit. Jedná-li se mezi velmocemi nebo
jinými státy o spor, ve kterém jde o životní zájmy
neb o est národa, chce návrh Taftv, aby protivníci

alespo rok vyjednávali diplomaticky a správn otázky

dali prozkoumati smírímu soudu v Haagu. Taftv návrh

chce, aby smírí soud v Haagu projednal zásadu Mon-
reovu Amerika Amerianm a za druhé otázku panství

Anglie nad Indií. V obou záhadách jest totiž nebezpeí
války severní Ameriky s Japonskem a ostatními státy

stední a jižní Ameriky, pak záhada indická chová v sob
nebezpeí války Anglie s Ruskem.

Na návrh Taftv dosud Nmecko neodpovdlo
pímo, ale uinilo tak nepímo, a sice v orgánu zahra-

niního ministerstva v » Hamburger Nachrichten« v úvod-
ním lánku 27. kvtna 1911. Nmecko pohlíží na zbro-

jení a válku doma na základ zásad politiky Bismarckovy.

Roku 1895 mlo Nmecko spor se Španlskem pro

ostrovy karolínské. V Madridu byl nmecký vyslanec

tehdáž veejn zhanoben, prapor nmecký z budovy vy-

slanecké stržen a sešlapán. To by bylo stailo, aby n-
mecké válené lostvo bylo vyrukovalo a zaalo bom-
bardoval všechny španlské pístavy na severním behu
atlantickém. Nmecko tak neuinilo, nýbrž zahájilo

jednání se Španlskem, aby se podrobilo rozhodnutí pa-

peže. Což se také stalo. Bismarck rozhodl totiž tak, že

Španlsko je píliš vzdálené od Nmecka a válka s ním
by pro Nmecko nemla pražádný úel. List zahrani-

ního ministerstva Nmecka »Hamburger Nachrichten«

rozepisuje se pak o názorech Bismarcka a Moltkeho,

dle nichž je každá válka záležitostí božské prozetelnosti

a vlády boží nad svtem. Válka je nutnou, pakli národ

nebo stát nemže jinou cestou si uhájit nejvyšší své

statky, jako bylo na píklad sjednocení všech nmeckých
stát pod vládu Hohenzoller. Zodpovdnost za válku

15
*
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padá na toho, kdo ji zane. Kdo se brání, není za nic

zodpovdný. Bismarck pravil toto
: Já sám vidl jsem

a prožil jsem jak na bojišti, tak v nemocnicích polních,

jak pede mnou zmírali statní mužové, bu usmrcení

zbraní neb zkoseni nemocí a následky zranní. Kdo jen

jednou vidl na bojišti umírati vojáka, kdo slyšel to

strašlivé stenání a kletby umírajících i ranných vojín,
ten si stokrát rozmyslí, než by se opt pustil do vále-
ného tažení. Vidím asto a potkávám v Berlín invalidy,

kteí na mne ukazují prstem, že kdyby mne nebylo, že

by nebyli mrzáky. Neml bych ani hodiny klidu, když
toto vidím, kdybych si byl vdom, že jsem válku sám
vyvolal a pitahal ji jaksi za vlasy. Pouze snad proto,

abych rozmnožil slávu a moc nmeckého národa. »Ham-
burger Nachrichten« tvrdí o Bismarckovi, že týž ml
válku za zlo i v tom pípad, když válící strana zví-

tzí. Nikdy vítz nezíská na pokoeném protivníku tolik,

co byl sám válkou promeškal ve vlastní zemi, když
národ mže v klidu jiti po práci a po svém výdlku.
Dále tvrdí » Hamburger Nachrichten« o Bismarckovi ná-

sledující závažné zásady. Bismarck nikdy nevil, že

evropské mocnosti se kdy dohodnou na celém neb á-
steném odzbrojení. Uznával, že zbrojení v míru je pro

každý stát hrozným bemenem, ale bemeno to nelze

ani odstranit, ani zmenšit. Je to tak, jako když sedlák

platí pojistné proti ohni nebo krupobití. Poplatek ten

ho mrzí, tísní, ale platí ho pec, aby byl klidný, že ne-

pijde o všechen majetek, pakli vypukne požár. Kdo by
konen vykonal prohlídku u souseda, zda skuten od-

zbrojil? Evropské velmoci musí si samy, vlastní silou

zjednat záruku jistoty své existence. Dokonce ne N-
mecko, které je se všech stran obklopeno starými sou-

sedy, s kterými by mlo vyrovnávat staleté úty. Kdyby
jednou mlo dojiti k tomu, aby jednotlivé velmoci
brannou moc mly zmenšit, tu by bylo nutno ustanovit

komisi, která by zkoumala, zda ten neb onen stát

umluvené odzbrojení také skuten provedl. Následek
by toho byl, že by se ve všech státech vyvinulo slidi-

ství, bu tajné i teba veejné.
Hádky mezi státy by byly teba vtší než jsou

nyní. Na místo veejného zbrojení nastalo by tajné

a teba mnohem vtší. — Tolik pinesl orgán zahrani-
ního ministerstva Nmecka o záhadách svtového míru
a odzbrojení. Myslíme, že lánek ten nezstal ani v Ame-
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rice, ani v Anglii a ve Francii nepovšimnut. Myslíme,

že i Rusko zná dobe svého západního souseda. Žvast

socialistických list, jakoby socialisté to byli, kteí smír

všech národ provedou, je z toho samozejmý. V pí-

padu války by každého socína, který by nechtl v ad
konat svou povinnost vojenskou, jednoduše zastelili.

Ovšem nebezpeí je tu pro každou armádu veliké. Každý
socín v každém stát je pro armádu rozkladní, nebez-

pený živel, nebezpenjší jak zahraniní nepítel. Sv-
tový mír jest jen možný na základ kesanského sv-
tového názoru. Jako nesmíme pepadávat svého souseda

a zkracovat ho na jeho právech a majetku, tak i stát

jako celek nemá práva pepadávat souseda, aby mu
urval kus zemi. Touha po vtším panství bylá vždy
podntem k válce a zstane jím. Jiných podnt je sice

též dosti, ale jsou vesms rázu podružného. Konen
nesmíme zapomínat, že válka jest trestem božím. Ne-

zídka se úet vyrovnává teba po sta letech. Spra-

vedlnost boží se uplatní pomalu, ale jist. Dánský spi-

sovatel Karel Larsen vydal spis »Japan im Kriege«, vál-

ící Japonsko, ve kterém chce objasniti píiny porážky

Ruska a vítzství Japonc. Larsen tvrdí, že Japonci šli

do boje s nadšením. Rusové v prvních bitvách bojovali

s Japonci staten, ale pak zmalátnli pod špatným ko-

mandem nerozhodných a zbablých i prodajných vdc.
Zde to máme erné na bílém. V Petrohrad pak sklapli

karty, když vidli, že Rusko nemá schopného vojevdce.
Tážeme se tu, kdo že otrávil ruské dstojnictvo, to

vyšší, kdo otrávil ruskou inteligenci, kdo ji po léta

vštpoval zásady revolucionáské proti Rusku, proti

caru? To byl Lev Nikolajevi Tolstoj. On dal tisknouti

v Londýn v dob, kdy Rusové válili v Mandžurii
a židé v Rusku rozžehli plameny revoluce, letáky, ve

kterých nabádal zejm mužíky, aby neplatili dan a ne-

dali se odvádt k vojsku. V jiném stát byl by za tyto

lotroviny dostal šibenici, kterou by byl právem za to

zasluhoval. U nás byl veleben jako nejvtší muž svta,

hlavn od Masaikovc.
»Národní Obzor* pinesl 6. kvtna 1911 tento

lánek

:

Prvním následkem nového Nmecka, jehož íšský
snm zahájen byl v Berlín 21. bezna 1871, bylo, že

rakouský politik odvety Beust se otásl na svém kesle.

Dne 7. bezna 1871 nastoleno bylo ješt ministerstvo
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Hohenwartovo, ve kterém byl Nmec z Wurtenberska
a odprce Pruska Scháffle a dva echové (Habietinek

a Jireek)* Toto ministerstvo nebylo utvoeno se sou-

hlasem Beustovým, ba ani s jeho vdomím už ne. Vláda
rakouská dána vdom do rukou Slovan, feudál a kon-
servativc. Liberální Nmci byli zatlaeni, nebo koruna
se bála, že smýšlení Nmc bude smovat za hranice.

Po roce 1866 zasypáváno bylo u nás Prusko nenávist-

nými nadávkami. Ale roku 1871 Nmecko jako íše už
mlo pitažlivost. A pece už i to Hohenwartovo mini-

sterstvo byl anachronism.

» Dostal jsem rozkaz doprovázet Andrássyho do
Salenburku,« tak vypravuje Halász v nové maarské
revui Jung-Ungarn. » Ponvadž jsem vdl, že tam po
prvé Andrássy potká se s Bismarckem, dal jsem An-
drássymu ve vlaku íst knihu práv tehdy vydanou
»Wáhrend des Krieges« (Po as války) od íšského po-

slance Karla Brauna, v níž je výborn psaná sta Bis-

marck a Benedetti, obsahující zaátky kariéry Bismarckovy
a karakteristické jednotlivosti. Po slavnostním píjezdu

císae Viléma II. s Bismarckem a po pijetí jich císaem
Františkem Josefem I. došlo ke schzce mezi Andrássym
a Bismarckem v hotelu u Andrássyho. Rozmluva trvala

dlouho. Oba státníci mli píležitost dorozumti se

a shledali, že jejich názory podstatn se kryj í . « Také
o pokusu s Hohenwartem vyslovil se už tehdy Bismarck

pochybovan, ekl, že sotva povede k dobrému vý-

sledku. Beust padl a Andrássy nasthoval se jako ná-

stupce jeho do paláce na Míovém námstí ve Vídni

jako rakouský ministr vcí zahraniních. Tím dnem byl

také sprovozen se svta prusko-rakouský antagonismus.

Maai strkají to v nmecké své revui Nmcm íšským
pod nos, že jejich muž to byl, který navázal pátelství

s Bismarckem a který pivedl Rakousko až do troj-

spolku
;
to má svj dvod. Nebudou-li Nmci držet Ma-

ary, zdá se, že Maai zstanou bez pítele a ochránce

v Evrop. Pes to však eský tená získá tením Jung-

Ungarn. Když pozorn tete studii Halászovu, nemže
vám ujít, že od roku 1871 všechna stedoevropská po-

litika zahraniní odsthovala se do Berlína a že zejména

Rakousko-Uhersko stalo se již míem v ruce Bismarckov;
ím je nyní, tžko íci jedním slovem.

Stalo se tak: Pokud Nmecko nebylo upevnno,
Prusko musilo hledat oporu v Rusku. Ruska potebovalo
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v boji o nadvládu v Nmecku. Hned po francouzské

válce Bismarck zaal upevovat pátelský pomr k Rusku

;

ale zárove podobný pomr k Rakousku aspo — hledal.

Prvním krokem hledání byla návštva berlínských vrch-

ností u rakouského císae v Salcburku, druhým schze
tí císa v Berlín (v záí 1872). Spolek tí císa byl

s poátku mínn jako aliance na desetiletí vypotená
a zmodernisovaná svátá aliance. V této alianci živlem

kvasným a nepokojným bylo Rusko, mrzuté na Rakousko.

Hrab Andrássy užil o nm obrazu : jako se ochouje
v Indii divoký slon tím, že se mu s obou stran po bok
dá po slonu krotkém, tak Rusko postaveno mezi N-
mecko a Rakousko. Bismarck vyrovnával neshody mezi

Ruskem a Rakouskem, mezi knížetem Gorakovem a hra-

btem Andrássym. Že obraz Andrássyho o slonu byl

trefný, to pocítil nejdíve od Ruska Bismarck. Nebo
první zakalení spolku trojcísaského vyšlo od Gorakova,
jenž rozšíil povst, že Nmecko se chystalo k druhému
útoku na Francii, aby ji na dlouhou dobu uinil ne-

škodnou, což však on, Gorakov zamezil. Takový smysl

mla Gorakova depeše k zástupcm Ruska, vydaná
10. kvtna 1875. A ruské asopisectvo na vládní pokyn
štvalo proti Nmecku unisono; ásten však i proti

Rakousku, které pekáželo váleným úmyslm ruským
na Balkán. Byla to doba boulivých generál jako er-
ajev. Gorakov nedusil, spíše rozdmychoval tuto ná-

ladu. Bylo ped válkou rusko-tureckou.

> Na podzim 1876 dostal jsem ve Varzin — vy-

pravuje Bismarck ve svých Gedanken u. Erinnerungen
(II. svazek, str. 211) — šifrovaný telegram z Livadie od
našeho vojenského plnomocníka, generála Werdera, kte-

rým z rozkazu cara Alexandra jsem byl dožadován za

odpov, zdali bychom zstali neutrální, kdyby se Rusko
dostalo do války s Rakouskem. « Bismarck dlouho váhal

odpovdt a konen poslal s odpovdí pruského vy-

slance hrab. Schweinitze osobn k carovi. Odpov znla :

»Není možné zachování míru mezi Ruskem a Rakouskem,
mohli bychom sice snésti, aby naši pátelé vyhrávali

nebo ztráceli proti sob bitvy, ale nesnesli bychom, aby
jeden z nich byl tak tžce porann a poškozen, že by
jeho postavení jako velmoc bylo ohroženo.« A toto naše

prohlášení, praví Bismarck, jež Gorakov na nás vynutit

piml svého pána, aby mu dokázal naši jen platonickou

lásku, mlo za následek, že ruská boue penesla se od
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východní Halie na Balkán, a že Rusko perušilo navá-

zané s námi jednání a zaalo jednat nejdíve v Pešti ve

smyslu úmluv zákupských, kde císa rakouský s carem
Alexandrem 8. ervence 1876 se ped tím sjeli. — Ten-
krát zaalo se navazovat nco, co ped Pruskem mlo
být zachováno v tajnosti. Dne 15. ledna 1877 Rusko
s Rakouskem dojednalo. A tato konvence, nikoliv ber-

línský kongres, je základem k okupaci Bosny a Hercego-
viny ; tato konvence zabezpeila Rusku rakouskou neutra-

litu po as války rusko-turecké.

Andrássy ml tehdy na vybranou : bu válku s Ru-
skem nebo neutrálnost Rakousko-Uherska v as turecko-

ruské války. Dostal pi tom záruky (Bosnu a Hercego-
vinu !), že Rakousko- Uhersko nebude pro pípad ruského

vítzství obklíeno jihoslovanským státem, který by podle

všeho byl ruskou satrapií. To byl druhý otes spolku

trojcísaského, nebo Bismarck byl zaražen tím, že se

ped ním zatajila konvence rusko-rakouská z ledna 1877.

Zachoval pes to neutralitu. Tajemství ovšem nebylo ne-

proniknutelné, nebo již za války rusko-turecké v parla-

mentu ve Vídni a Pešti i v tisku mluvilo se o okupaci

Bosny a Hercegoviny. A Bismarck nedal se vytisknout.

Naopak, když po míru svatoštpánském (mezi Ruskem a

Tureckem) hrozila válka Rakouska a Anglie proti Rusku,

Bismarck na požádání ruské vydal pozvání ke kongresu
do Berlína. Tehdy Gorakov provedl opt klam veej-

ného mínní v Rusku. Aby nepozbyl v zemi popularity

a ml na koho svést nepatrné úspchy ruského vítzství

nad Tureckem, rozšíil ruským asopisectvem vdomou
lež, jak praví Bismarck, že Nmecko na kongresu berlín-

ském drželo palec nepátelm Ruska.

A tehdy nadešel tetí otes trojcísaského spolku.

Car vil Gorakovu a diplomacie ruská žádala na N-
mecku, aby bezpodmínen podporovalo každý ruský

zájem pi provádní kongresovaných usnesení. Když N-
mecko odmítlo tuto osobitost, car psal 15. srpna 1879
vlastnoruní dopis císai Vilémovi 1., v nmž obsaženo

bylo nkolikero hrozeb proti Nmecku. Tyto hrozby a

následovavší po nich stahování ruského vojska k pruským
hranicím vedly k onomu obrannému spolku mezi N-
meckem a Rakousko-Uherskem, z nhož pozdji vyrostl

trojspolek.

Nmecko bylo nuceno volit mezi Ruskem a Rakou-

skem. O sblížení Nmecka s Ruskem staral se hrab



- 233 —

Šuvalov. Bismarck obával se mnivých rozmar carových.

Mimo to netajil si, že má na krku dv mocnosti, Francii

a Rakousko, které hoelo pomstou za porážky r. 1866

a r. 1870. Bismarck dostal z Paíže bezpenou zprávu,

že Rusko nabídlo Francii spolenou válku proti N-
mecku a že Francie ji odmítla jen pro svou nehotovost.

Rozhodl se tedy pro spolek s Rakouskem. Šuvalov ekl
tehdy, že myšlenka koaliní zpsobila Bismarckovi »zlé

sny«, a ml pravdu, jak vidt z Bismarckových Pamtí.
Dvody pro své rozhodnutí Bismarck ve své zpomenuté
knize vyložil jasn: » Vedli jsme proti dvma státm ví-

tzné války. Záleželo na tom, aspo jednomu z mocných
nepátel odnít pokušení k odvet. Francie byla vylou-

ena... « Zbylo Rakousko, s nímž Bismarck zaal pro-

vádt ochoovací proces. Vynaložil všecko své umní na

to, jak se z nepítele dlá spojenec a pítel. Dosáhl víc,

než chtl, a nástupcm zanechal recept na to, jak se ze

spojence a pítele dlá sluha, bezmocný sluha.

Nár. Politika pinesla 8. ervna 1911 tuto zprávu:

Bývalý státník francouzský — premier-ministr císae

Napoleona III. — vynikající politický spisovatel a len
Institutu francouzského Emile Ollivier (* 1835) pokrauje
ve vydání svého díla »L , Empire libéral« (Císaství libe-

rální), obsahujícího djiny jeho ministerstva. Vydaný
práv 15. svazek díla pináší sensaní odhalení o udá-

lostech r. 1870 bezprostedn ped tím, co Francie vy-

povdla válku Nmecku. Z odhalení Ollivierových do-

vídá se svt, kdo vlastn to byl, jenž pomohl Nmecku
k vítzství nad Francií. Bylo to Rusko, byl to car Ale-

xandr II., který se tehda postavil na stranu Pruska s ve-

likou rozhodností ve chvíli, kdy v Paíži a Vídni jednalo

se o to, že s Francií souasn Rakousko povstane válkou

proti Prusku. Prusko openo jsouc o válenou moc
ostatních stát nmeckých, mohlo si troufati proti Francii

samotné. Ale bývalo by šlo vstíc jisté porážce, kdyby
mu bývalo souasn vypovdlo válku Rakousko, které

chtlo v oné vhodné chvíli vžiti na Prusku odvetu za

rok 1866.

Napoleon III. hledl získati proti Prusku i cae Ale-

xandra. Ale ten odekl Napoleonovi pímo. Uiniv pak
to, zaslíbil se spolu králi pruskému Vilémovi, že v pí-
padu války postaví se naprostou neozbrojenou neutra-

litou po bok Pruska. Kdyby pak Rakousko se rozhodlo

vystoupiti proti Prusku, že v té chvíli Rusko vytrhne
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do pole proti Rakousku. To své rozhodnutí oznámil ca
Alexandr II. francouzskému velvyslanci v Petrohrad
Fleurymu, prav mu, že ponechává sice úpln volnou
ruku Itálii v tom pípad, kdyby chtla vytrhnouti na

pomoc Francii, ale proti Rakousku že se postaví válen,
kdyby ono chtlo Prusko napadnout. Aby pak Rakousko
zcela urit znalo caovo rozhodnutí, dal si ca Alexandr II.

povolati rakouského velvyslance v Petrohrad hr. Chotka
a pravil mu: » Peji si zstat úpln mimo válku práv
poínající, pokud nebudou dotknuty pímé interesy Ruska.

Pímým interesem Ruska jest otázka polská. Ta by se

rozvinula, kdyby Rakousko zaujalo postavení válené a

hrozivé. Varuji ped tím, aby Rakousko podncovalo
proti Prusku Francii, která by strhla pak i Rakousko do
války.

«

Hrab Chotek ve chvíli tak vážné osvdil státnický

vhlas. Upozornil cae, že v pípadu vítzství Pruska

nad Francií Prusko by vykonávalo velikou pitažlivost

na všechna nmecká území v Evrop a že by pak Nmci
celého svta tíhli k Berlínu. (Ta pedpov hrabte Chotka
splnila se plnou mrou!) Ale ca Alexandr prohlásil, že

svým estným slovem a ve jménu krále pruského za-

bezpeuje císai rakouskému naprostou bezpenost území
íše rakousko-uherské . . . Ca Alexandr II. v té chvíli

arci nevzpomnl, že » pitažlivost « pruská mže se ob-

jeviti v budoucnosti i jiným ješt a stejn povážlivým

zpsobem, nežli novou válkou Pruska proti Rakousku!
Následek vystoupení caova byl, že Rakousko, které

již poalo zbrojiti proti Prusku, pod hrozbou války

z Ruska ihned další zbrojení perušilo a zstalo ne-

utrálním. A následek té neutrálnosti byl, že Prusko zví-

tzilo nad osamocenou Francií. Uinilaf také Itálie svou
pomoc závislou na jednání Rakouska — a když Rakousko
nestalo se spojencem Francie, zstala Itálie také doma. —
in cae Alexandra II. byl pro Prusko veliký — a pro

další neblahý rozvoj djin evropských bohužel osudný.

Jak za to Nmecko odmnilo a odmuje se Rusku, jest

arci s dstatek známo. Zde není eeno nic nového.

Dlouholetý tajemník Bismarckv žid Busch uveejnil

v pamtích Bismarckových obsáhlý materiál, z kterého

jde na jevo, že Rusko to bylo, které postavilo nynjší
íši Nmecka na nohy ku škod a zkáze všech Slovan.

Všichni pravdumilovní politikové nezapírají, že zbro-

jení se bude stupovati. Obyvatelstvo roste, kapitál
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a vklady se hromadí, vývoz a dovoz zboží se množí,

výdaje státu, zemí a obcí rostou, vojska a válená lostva

se zvtšují, odvislost oban od státu stoupá. Kam s tím?

Jaký bude stát budoucnosti ? Místo více svobody padáme
víc a víc do otroctví státu. Anglický spisovatel a státník

Herbert Spencer myslil, že Anglie mže odzbrojit

a vnovat se prmyslu a obchodu. Uváží-li se, že Anglie,

Austrálie, Jižní Afrika, Kanada, Severní Amerika do-

hromady ovládá asi 500 milion lidí pod vládou anglo-

saského plemene, kdo by se mohl na tyto zem odvážit,

kdyby se úzce v jednu moc spojily? Pak by se mohly
spojit i jiné státy a národové v podobný celek po píkladu
anglickém. Ale velmoci chtí rsti a dlat obchody.
Kapitál chce vydlávat. Jakmile se v nkterém státu na-

skytne pebytek lidí a kapitálu, vrhá se tento stát na

výdlek. Rusko chce rsti v Asii a na Balkán, Nmecko
chce rsti v Africe a Malé Asii a na Balkán, Francie

chce Maroko a zvelebiti své osady ve východní Asii.

Z toho všeho jde na jevo, že veškeré pokusy odzbrojení

jsou marný.

XII. Kapitalism ve Francii.

Francie platí za pomrn nejbohatší zemi k pomru
obyvatelstva. R. 1907 mla banka francouzská v Pa-

íži pokladní obraty v obnosu 237.692 milion frank.
Smnek bylo toho roku pijato 21,540.925 kus, na n
bylo pjeno 15.769 milion frank. Banka francouzská

pjuje lacin peníze na nízké úroky, na smnku teba
jen 50 i 20 frank. Hrubý zisk banky byl 80 milion
frank. Všecko papírové jmní ve Francii asi 120.000

milion frank patí alespo z 80°/0 židm, hlavn Roth-

schildovi, Reinachovi, Qoldschmiedtovi a jiným paížským
židm. Vtšinou pochází tito židé z Elsas. Nyní vládnou
Francii. Koncem r. 1906 bylo na burse v Paíži zazname-
náno za 132.450 milion frank hodnot. Francie má
v obhu zlatých mincí za 10.209 milion fr. a stíbra

za 5321 milion fr.

Nejbohatší zemí evropskou je Francie. Ukázalo se

to pi šetení, konaném ped zavedením dan z píjm.
R. 1898 uložen byl v pohyblivých hodnotách kapitál

179 miliard. R. 1905 dosáhly v rukou Francouz se

nacházející státní papíry a cizí hodnoty 30 miliard.

V letech 1895— 1906 obnášel roní pírstek pohybli-
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vých hodnot 1100 až 1200 milion. Za 7 let president-

ství Loubetova pjila Francie cizin 9 miliard. Píjem
z pohyblivých hodnot r. 1873 obnášel 989 milion frank,
roku 1903 již 1701 mil. frank. Píjem z cizích v rukou
Francouz se nacházejících rent obnášel r. 1873 jednu

miliardu a stoupl r. 1903 na 1800 milion frank. Pi-
znané ddictví obnášelo v následujících ptiletích

:

1826—1830 1.383,390.945 frank
1846—1850 1.933,315.901

1866—1870 3.411,625.219 »

1886—1890 .... -5.885,900.000 »

Že veškeré ddictví z ohledu na poplatky piznáno ne-

bylo, neteba podotýkati.

Jak to ale ve Francii za vlády žid a zedná vy-

padá, o tom pinesl »ech« 10. dubna 1909 tento do-

klad : »Jak se v republikánské Francii krade. Dokladem
toho je ministerstvo námonictva, kde v posledních

desíti letech vydáno na lostvo pes 10 miliard frank,
pi nynjší revisi však shledáno, že toto lostvo vbec
— neexistuje. Poítá se, že nejmén 6 až 7 miliard

zmizelo v kapsách obratných initel; podobné loupeže,

nikdy netrestané, jsou peetné v této zemi, ízené ne

monarchou, ale demokraticko-republikánskou vládou,

volenou lidem samým. A tento demokratický režim, jenž

pichází lidu tak draho, je pýchou republikánské Francie

!

A nezapomeme, že pi tom všem státní podniky —
železnice, telegrafi, telefon, tabákový a sirkový monopol
— jsou pode vší kritiku, jakosti mizerné a pedražené
a že budí všeobecnou nespokojenost. Nikde na svt
není tak špatného tabáku a sirek, jako ve Francii, kde
vláda má monopol obou tchto výrobk

;
krabika mizer-

ných fosforových sirek o 50 kusech (z nichž nejmén
10 je vždy k nepoteb), stojí 5 centim, kdežto v Ra-
kousku, Anglii a Belgii tucet krabiek výborných švéd-

ských sirek 15 centim, tedy tyikráte mén. To jsou

drobnosti, ovšem v život velice dležité. Ale jsou vci
ješt vážnjší. Soud ve Francii je pístupen jen bohatým
lidem, chuas nemže tam zaíti sebe spravedlivjší

proces, ve školách uí dti bezbožnosti, by i rodie
dtí byli vícími, v nemocnicích, útulcích a ústavech

pro choromyslné panují nevýslovné zloády a nepoádky,
jimiž dozorci bohatnou. Chrámy (a církevní statky vbec)
pešly v majetek státu, jenž v nich poádá výstavy, kon-
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erty, divadla, závody atd., nedbaje nic na protest vt-
šiny lidu, jenž zstal vícím. V chrámech, jež stát pro-

najímá k bohoslužbám, nesmjí zníti zvony a nesmjí
býti poádána pouliní procesí. Dstojníci, kteí nesdílejí

republikánských názor, jsou šikanováni a až do sešedi-

vní jsou pi postupu opomíjeni, i když jsou to výtení
a bezúhonní vojáci. Ti, kteí chodí dokonce do chrámu
Pán, jsou pesazováni z garnisony do garnisony. Proto

ani tak hrozný zloin, jako byla Panama, pi nmž státní

funkcionái okradli vlast o 2 a pl miliardy frank,
nerozdrtilo hlavu té hrozné hyde, jež se jmenuje repu-

blikou, v níž hrstka chytrých initel, kteí do svých

rukou dostali moc a vládu, pracují jen pro domo sua,

ne pak pro blaho národa, které je jim cizí.

a) Papírový majetek Francie dle Neymarka.

Z Berlína se oznamovalo v bursovních zprávách, že

poátkem roku 1911 bude do prodeje na burse v Ber-

lín puštna pjka uherského státu v obnosu 250 mil-

lion korun nominální ceny. Komisionáem tohoto ob-

chodu je židovská bankovní firma Mendelsohn v Ber-

lín. V ervnu roku 1910 ucházeli se Maai o tuto

pjku na burse v Paíži, ale zde byli odmítnuti. Pí-
inu toho vysvtluje Alfred Neymark v dopise svému
známému Fóldesovi v Pešti. Neymark v dopise tom
mezi jiným praví následující. Zde v Paíži není na ten

as o njakém nepátelství bursy a bankovních závod
proti státu uherskému ani ei. Vždy mezi vládou fran-

couzskou a uherskou panuje po mnoho let ta nejlepší

shoda. Pro bursa paížská zamítla uherskou pjku, toho

jest jedinou píinou ztráta francouzského obecenstva na

papírech rakousko-uherské jižní dráhy. Akcie této dráhy

mají nominální cenu za 1 kus 500 frank a platí dnes

na burse v Paíži jen 125 frank. Následkem toho si

peci každý dovede pedstavit, že když Francouzové ztra-

tili tolik na jednom cenném papíru z Rakousko-Uherska,

že nepociují ani nejmenší chuti, aby dali peníze zase

do jiného úvrního papíru, pocházejícího z Rakousko-
Uherska. Obligace jižní dráhy platí dnes na burse v Pa-

íži jen 280 frank. Jest proto na vládách ve Vídni a

v Pešti, aby otázku jižní dráhy pivedly jednou k zdár-

nému konci. Pak by i ostatní papírové hodnoty Rakousko-
Uherska na burse v Paíži stouply. Dnes platí rakouská

renta v Paíži jen 97, uherská jen 93 frank, a pece by
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mohly snadno tyto hodnoty stoupnout nad nominální

cenu. Ohromný je význam francouzského kapitálu. Dne
31. prosince 1909 bylo na burse v Paíži konskribováno

137.000 million frank cenných hodnot. Mimo to mly
banky 95.000 million frank papírových hodnot cizích

stát. Bylo tedy ve Francii koncem r. 1909 soustedno
162.000 million frank movitého majetku. Polovina

toho majetku je pvodu cizího. Francouzští kapitalisté

mají v držení dle stavu koncem r. 1909:

hodnot francouzských 70.000 mil. frank,
hodnot cizozemských ..... 40.000 » »

Mnozí kapitalisté by rádi mnili své hodnoty, které

jim málo nesou, za hodnoty, které mají vtší roní úrok.

Tento majetek papírových hodnot jest v rukou na sta

tisíc drobných spoivc ve Francii. Chce-li kdo od-

prodat papírovou hodnotu ve francouzském obecenstvu,

musí se díve o to postarat, aby obecenstvo mlo k to-

muto papíru dvru.
Neymark na to odhaduje vzrst papírového majetku

ve Francii. Na burse v Paíži bylo konskribováno po-

hyblivého kapitálu

million frank:

r. 1850 9.000

r. 1860 31.000

r. 1880 ............. 56.000

r. 1890 74.000

r. 1902 90.000

r. 1909 110.000

Každého roku uspoí francouzský národ nyní nových

4.000

million frank. Tato roní úspora hledá nové
úroky. Kupují se za n cenné papíry, nyní hlavn z ci-

ziny. Mimo to musí státní dluh a jiné veejné vý-

pjky se ron umoovati. Dle umoovacího plánu

má se do roku 1960 splatit 35.000 million frank
veejných pjek Francie. Tímto zpsobem bude kapitál

nucen kupovat zase jiné hodnoty. Potud vylíil Neymark
sílu francouzského kapitálu. Zajímavo je, pro finanní
židé v Paíži se vymstili na Maarech. Píina je v po-

klesu akcií jižní dráhy. Dráha tato spojuje, jak známo,

Víde s Terstem. Byla po celou adu let jedinou cestou

z Vídn na jih. Podle toho také dkladn vykoisovala
vysokými sazbami obecenstvo a celé kraje, kterými dráha



— 239 —

tato vede. R. 1908 byli ve správní rad této dráhy

správní radové: baron Chlumecký, hrab Szechenyi, Ro-
bert Biedermann, Vilém Finck, hrab Josipovich, baron
Mercy, Arnošt Meyer, hrab Mosconi, baron Nopsca,

Eduard Neiszig, A. baron Rothschild, Leonard Szmeigert,

hrab Trauttmansdorf, Dr. Weishut, Ludvík Wollheim,
baron Busierre v Paíži, Gaston Griolet, hrab Kergor-

lay, šlechtic Lan, baron Edmond Rothschild, Gustav baron
Rothschild, Lord Rothschild v Londýn, Corneli de Witt
Hlavní editel dráhy rytí Eger, patrn žid. Hlavní síla

akcií jest tedy v rukou dynastie Rothschild ve Vídni,

Paíži a Londýn. Akciový kapitál této dráhy je 375,000.000

frank, na 750.000 kus akcií.

Jedna akcie má nominální cenu 500 frank. Tato
akcie platí dnes v Paíži jen 125 fr. To je celková

ztráta 281,000.000 frank. Jižní dráha byla znehodno-
cena tím, že Rakousko postavilo svou vlastní dráhu do
Terstu pes Karavanky, která spojuje Budjovice, Linec,.

Solnohrad, Bled, Celovec a Terst. Následkem toho
provoz osob a zboží do Terstu na jižní dráze valn
klesl. Nyní chtjí Rothschildové, aby stát rakouský a

uherský spolen za drahý peníz tuto dráhu koupily. To
se ovšem asem podaí. Porovnejme nyní obrovský ma-
jetek paížské bursy v obnosu 162.000 million frank
s jedním — 1000 — tisícem million církevního majetku,,

který vláda státních zlodj vzala církvi. A knžstvo ve

Francii spalo a zavas nechránilo svoje, jak byla jeho

povinnost. R. 1910 bylo na burse v Paíži vydáno no-
vých hodnot za 6000 million frank.

Akoliv je Francie tou nejbohatší zemí, pece jest

budoucnost její ohrožena. Lid. Listy pinesly 18. dubna
1 909 tuto úvahu :

» Francie hledí vstíc novým, tžkým sociálním udá-

lostem. Francouzské dlnické syndikáty (jednoty) ženou
útokem na vládu a s nimi celé velké vojsko státních

zízenc a podúedník. Ve všech pohnutých onch
schzích za veliké poštovní stávky a nyní, kdy opt po-

íná to ve schzích kvasiti a víti, stále opt a opt
zaznívá jedno jméno: Emile Patand. »Patand tak naí-
dil, Patand to ekl, a žije Patand !« Kdo jest tento král

Patand? Ped tymi roky nedovedl ješt žádný na tuto

otázku odpovdti. Ped tymi roky byl tento Patand,

který snad co nejdíve zasáhne v djiny Francie, elektro-

technikem, dlníkem jako tisíce jiných. Zevnjšek Emile
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Palanda není nijak zvláštní a významný. Pt a ticeti-

letý lovk, prostední postavy, ponkud píliš silný,

ernovlasý. Jeho oi však fascinují. Tyto svtlehndé oi,

když Patand mluví a horlí, stávají se pojednou jako uhel

ernými, kulatými a velkými, záí a planou, kdežto obli-

ej ztrácí svou žlutou barvu a stává se snhov bílým.

Jest typem lovka, který jest roztomilým a dobrosrde-
ným, pokud nemá píiny jim nebýti, ve velikých oka-

mžicích vyvíjí však strašlivou brutalitu, proti níž nelze

se vzpírati, která druhé plní hrzou a iní je otroky.

Patand je rodilým Paížanem. Nejprve byl strojním

zámeníkem, pak zabýval se více elektrotechnikou. Když
stal se povinným vojenskou službou, šel k námonictví
a tém tyi léta plul po moi ve strojovnách francouz-

ských válených lodí. Po tom šel opt do Paíže a ob-

držel místo u jedné z velikých elektrických spoleností.

Již tenkrát byl u svých soudruh nápadným svojí inte-

ligencí, zdatností a energií, a brzy dosáhl nejvyšší mzdy,
jaké mže dlník tohoto oboru dosíci. V této dob byly

v Paíži dv velké jednoty dlník pi elektin, z nichž

jedné náležel Patand. Ped tymi lety zvolili ho soudruzi

sekretáem jednoty a tu poala hvzda Patandova sví-

tati, organisatorský jeho talent se osvdovati. Ve dvou
schzích provedl Patand umlecký kousek, že dv veliké

jednoty, které až dosud nepátelsky proti sob stály, sjednotil

v jeden mocný celek. Od tohoto okamžiku vdlo se již ve

veškerém franc. dlnictvu, kdo jest Emile Patand. Byl založen

obrovský stávkový fond, k nmuž musel pispívati každý

dlník, byl jmenován stálý stávkový výbor, jehož le-
nové byli tak tajeni, že ani obyejným lenm jednoty

nebyla známa jejich jména. Brzy potom vyhodil Patand

svoji první kartu.

Elektrotechnikové již asto žádali za zvýšení mzdy,
což nebylo neoprávnno, ponvadž elektrické spolenosti,

které obstarávaly také osvtlování msta, neobyejn mno-
ho vydlávaly. Dlníkm se nepodailo uskuteniti jejich

požadavky. Tu svolal jednoho dne Patand stávkový vý-

bor a klidn vyložil: » Budeme ješt jednou domáhati se

zlepšení mzdy, tak ale, abychom je také obdrželi. « Ihned

odebrala se delegace k editelm rzných spoleností

a závod, kteí opt požadavek odmítli a pohrozili pro-

puštním náelníkm. — Druhého dne byla Paíž v ú-

plné tm. Ani jediná elektrická lampa nesvítila, ani jediný

elektrotechnik nepihlásil se ke služb. A za optných
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24 hodin mli dlníci mzdu zlepšenou dle svých poža-

davk. Odtud poal Patand býti slavným mužem nejen

mezi dlnictvem, ale i mezi zamstnavateli
;

jeho úsp-
chy, jeho sebevdomé Vystupování, které netrplo ni nej-

menšího odporu, opatilo mu pídomek král. Král Pa-

tand. Ale král Patand vyhodil svou druhou kartu a i

tuto partii vyhrál. Až do té chvíle vzdalovali se clerkové,

inspektoi, kollektorové a vbec všechna kategorie pod-

úedník úzkostliv styk s dlnictvem. I oni tvoiii

jednotu, ale jaksi úadnickou jednotu, sjednocení salon-

ních kabát a cylind. A král Patand docílil zvláštní,

neuvitelné vci, docílil spojení dlnické jednoty s

jednotou úednickou, sjednocení v každém boji. —
Když krátce na to úedníci žádali zvýšení plat, mu-
silo jim býti povoleno bez debatty. Nebo souasn
se žádostí úedník' dostali editelové závod a spo-

lenosti zprávu, která upozorovala je na solidaritu obou
jednot

Ped nkolika týdny poal Patand novou partii. Sm-
lým švihem mrštil syndikátní metlou po státních pod-

úednících a tito dali se ochotn zajati, pilenili se k ve-

likému. všemocnému syndikátu a docílili vítzství v po-

štovní a telegrafní stávce. Od té chvíle stal se Patand

modlou francouzského dlnictva a strašákem vlády, kte-

rý pana Clemenceaua pipravuje o klidný spánek. Patand

není dnes již aktivním dlníkem. Jest sekretáem syndi-

kátu, má malou kancelá v pátém poschodí dlnické bur-

sy a požívá platu 3600 frank ron, tedy asi práv
tolik, kolik si mže vydlati zdatný dlník. Byl zvolen

za živnostenského soudce, který rozhoduje v malých
rozepích mezi zamstnaným a zamstnavatelem, a

v choulostivém tomto úad dovedl si zachovati nestran-

nost. Král Patand není nijak dobrým eníkem. Schází
mu pední zuby, tak že mluv syká a prská

:
jeho hlas

také mnoho nevystaí. Vzdor tomu dociluje obrovských
úspch. Trhav, jako z dla stílí svá slova, hrbí horní
ást tla, srší po lidech divýma svýma oima a koní
svj návrh energickým pohybem ruky a slovy : »Tak
musí se státi a ne jinak! A stane se tak jak si peje.

«

»Právo Lidu« pineslo 18. dubna 1910 tuto úvahu :

»Na šestém sjezdu francouzské socialistické strany
— francouzské sekce dlnické internacionály — který

se konal ve dnech 11.-14. dubna, jednalo se též o zem-
dlské agitaci. Agrární otázka bije na brány socialismu

16Rudolf Vrba: Vláda penz
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stejn v Nmecku jako v Rakousku, Itálii a Rusku, jako

ve Francii. Zemdlský dlník válem v celé západní

i východní Evrop stává se stoupencem socialismu. My
v Rakousku a pedevším v echách víme, jaké zásluhy

má zemdlský dlník o vítzství sociáln demokratické

pi posledních íšských volbách. A vedle zemdlského
dlníka je to drobný zemdlec, majitel drobných po-

líek, který ím dále tím více si uvdomuje, že jest a

musí býti socialistou. Drobný zemdlec prohlíží, že

zemdlské instituce jako zemdlská rada jsou v rukách

agrárních zeman, kteí zemdlskou politiku vydávají

v ní v šanc živlm velkostatkáským a agrárníkm n-
meckým na úkor drobného zemdlstva, jehož jsou ne-

páteli a jež pi každém rozdlování nouzových podpor
jen oderou. Proti agrární otázce zeman tyí se agrární

socialism proletáský, proti agrárnímu individualismu

agrární socialism, proti agrárním bohám agrární chu-

dáci. Sjezd francouzské sociální demokracie a zpráva, že

na nm jednati se bude o zemdlské agitaci, o agitaci

mezi zemdlci, uvedl majetné vrstvy francouzské v úžas.

Ihned naídily svému ministru agrárnímu, aby jim do-

dal materiál proti sociální demokracii a aby vyvrátil její

nauky. A tak vyšel 16. bezna v Journal officiel lánek
o 39 sloupcích, který pinesl e, již promluvil francouz-

ský ministr orby M. Ruan 14. bezna v Musée sociál

ped uenou spoleností. lánek se hemží jmény zná-

mých socialist. Marx a kapitál jeho citováni jsou v nm
dvanáctkrát, citováni jsou také Kautsky, Otázka agrární,

Bedich Engels, Vandervelde, David. Krom nich pak

Gatti, Jaures, sjezd limožský a sjezdy francouzské soci-

alistické strany. Úkolem lánku bylo » dokázat « v opak
vi socialistm, že sousteování kapitálu neplatí pro

vlastnictví zemdlské, »že pítomný stav drobného zem-
dlství jest utšující a vzkvétající« a konen že bu-
doucnost dává nám všechnu záruku viti v jeho živouc-

nost a její stoupnutí «. Ale panu Ruanovi, ministru zem-
dlství, nebo tomu, kdo mu jeho dlouhý lánek psal,

stal se malér. Uvedl dv statistiky, statistiku francouzského

zemdlství z r. 1892 a z r. 1908, ale ob tyto statistiky

nedokazovaly nic proti shora citovaným socialistm, ale

dávaly jim za pravdu. Statistika první uvádla: Dle ankety

z ervence 1908, provedené ministrem financí, bylo ve

Francii zemdlských podnik 5,505.464. Rozvrhovaly se

pak takto

:
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Velmi drobné vlastnictví, pod 1 hektar . . . 2,087.851

Drobné vlastnictví, od 1 do 10 hektar . . . 2,523.713

Stední vlastnictví, od 10 do 40 hektar . . 745.862

Velké vlastnictví, od 40 do 100 hektar . . 118.497

Velmi velké vlastnictví, pes 100 hektar . . 29.541

V roce 1892 pak bylo:

Velmi drobné vlastnictví .... • . . . . 2,235.405

Drobné vlastnictví 2,617.558

Stední vlastnictví 711.118

Velké vlastnictví . 105.391

Velmi velké vlastnictví 32.280

Tyto cifry zdály by se nasvdovat, že drobné vlast-

nictví bylo podstatn vtší o 93.845 podnik, jak na

úkor velmi malého vlastnictví tak na úkor stedního
vlastnictví a že velmi velké vlastnictví bylo jen znateln
vtší o 2739 podnik na úkor velkého vlastnictví a snad

trochu, velmi málo, stedního. Rozvoj velmi malého vlast-

nictví, zaznamenaný r. 1882 až 1892, byl by se zastavil,

aby uinil místo malému vlastnictví, zvtšení, málo zna-

telné, velmi velkého vlastnictví bylo by pokraovalo,

avšak tentokrát bylo by se jasn ukázalo, že posun tento

nijak se netýká malého vlastnictví. Statistiky velmi pe-

livé snaží se pece dokázati, že nijak se nepohlcuje

malé zemdlské vlastnictví. Ale tyto velmi krásné úvahy
mly jen jednu chybu. Aniž bychom musili jen vzít tužku

a poítat, vidíme na první ráz, že 2,523.713 z r. 1908
jsou mén (a ne více) než 2,617.558 z roku 1892 a že

na místo, aby se » zvtšilo « od r. 1892 do r. 1908 malé
vlastnictví »zmenšilo se podstatn o 93.845 podnik«.
Hle, co dokázal ministr zemdlství tak okázale v Musée
sociál. Ale to není všecko, O týden pozdji 22. bezna
vyšlo v Journal officiel nco tak jako »oprava«. Pan
Ruan ohlásil v této oprav, že se spletl, že má býti

o 93.000 podnik mén. Ale nejedná se jen o cifru,

také o povrch. Ministr udal nyní tato ísla pro povrch

(rozlohu) velmi drobného majetku

:

Pro rok 1892 . . 1,243.200 hektar,

pro rok 1908 1,228.597 hektar.

A pro povrch (rozlohu) drobného majetku :

Pro rok 1892 10,383.300 hektar,

pro rok 1908 11,559.342 hektar.

16
*



— 244

A zvolal vítzoslavn : Ejhle, velmi drobné vlastni-

ctví se zmenšilo o 14.603 hektary, pravdpodobn ve

prospch drobného vlastnictví
;
drobné vlastnictví se zvt-

šilo o 1,176.042 ha. Zapomenul však pi tom. že zvt-
šuje-li se drobné vlastnictví na úkor velmi drobného,
že to jest nco takového, jako koncentrace sousteování
vlastnictví; a práv opak toho tvrdí p. Ruan. Tím hlavní

bod své argumentace nechává padat. Jestliže pak o 93.000

podnikatel mén drží o 1 milion hektar více, co je

to než opt koncentrace ? Mén podnikatel drží více

pdy, to jest co považuje se za sousteování zemdl-
ského majetku a za »chybu o nauce socialistickém Oby-
ejní tenái francouzští vysmáli se francouzskému mi-

nistru orby. Sociální demokracie útoí ve všech zemích
na chudý zemdlský lid, aby ho získala pro sebe a bu-

doucí revoluci. Doufáme však, že se jí to nezdaí.

íz) Mravní bída ve Francii.

Na jedné stran vidíme ve Francii ohromné bo-

hatství a na druhé stran mravní bídu. Moderní vý-

chova mládeže ve Francii, po níž naši pokrokái tak hor-

liv touží, nese hojné ovoce. Vraždy a násilí páchané

mládeží sotva škole odrostlé, ba namnoze i školu ješt

navštvující, jsou na denním poádku. — Ve Francii

jsou poádány »schze dtí «, kde djí se nejvtší ne-

plechy; mládež pustne víc a více. Manželské rozvody
rozšiují se v dlnictvu, rodie opouštjí tak dítky a ne-

starají se o n, dítky jsou namnoze odkázány samy na

sebe a pustnou. A kdo je tím vinen? Škola a morálka

bez Boha a pak také alkohol. A ve Francii hojn se

daí víno a levn se prodává, pije se tam vína pomrn
málo, a jak dokazuje statistika, vypije se ve Francii ze

všech zemí pomrn nejvíce lihovin, hlavn koalky a

rzných likér. Ped 50 lety náležela Francie k zemím,
kde nejmén lihovin se spotebovalo. Tehdy u národ
germánských spoteba lihovin páila se prmrn ron
4—5 litr na jednoho obyvatele, ve Francii toliko 2

litry. Nyní však pipadá na osobu ve státech skandináv-

ských 3—4 litry, v Nmecku 10, ve Francii však 15

litr. Ped 50 roky Francouzové lihovin skoro neznali,

roku 1884 obnášela spoteba lihovin 50.000 hektolitr,

roku 1910 pes 30,000.000 hektolitr(l) Londýn má 5680
výep lihovin, Chicago 5740, Paíž však 30.000. —
Smutné zkušenosti v tomto smru zjištny jsou i u ne-



- 245 —

dosplých školních dtí. V jedné paížské lidové škole,

kam chodí dti dlník, vykládal uitel o úinku lihu a

ptal se žertem jednoho žáka, zdaž už pil koalku. Žák
pisvdil; i ptal se uitel dále a tu vyšlo na jevo, že

mezi 49 žáky pije 30 astji koalku. Ze 63 žák jedné

školy v Rouenu pije 25 žák koalku pravideln místo

snídan. Nejvíce lihovin vypije se v Normandii, kdež

pití koalky jest v úžasné míe rozšíeno i mezi ženským
pohlavím.

Na jedné škole mezi 100 dvaty v stáí od 6— 10 let

25 dvat pije pravideln k snídani (!) koalku. Matky,

které jdou do práce, dávají nemluvatm kávu smícha-

nou s koalkou, aby prý spaly (!) Tento zlozvyk má však

strašné následky. Jindy z Normandie byli odvádni
k vojsku znamenití kyrysníci francouzské jízdy, nyní

zdravého statného muže není zde k nalezení. Rovnž
zhoubn psobí alkohol na nemoce. Ze 100 lidí na zá-

pal plic onemocnlých, kteí pili lihoviny, zemelo 46,

z tch, kteí alkohol nepili, pouze 5 zemelo. Z toho

také patrno, kterak alkohol zhoubn psobí zvlášt na

plíce; a to je práv píinou, pro ve Francii umírá
ron pes 200.000 lidí na souchotiny. A tuto zemi

strkají nám naši pokrokáští zteštnci za vzor. Rozum-
nému lovku zem tak nešastná nebude nikdy vzorem
nýbrž výstrahou.

Šastná Francie! Židovský »Razsvt« uveejuje
lánek o dramatické literatue francouzské, z kterého

plyne, že všichni vynikající dramatikové jsou z pokolení

Israelova. Tak na p. proslavený Georges de Porto Riche

psal 12 let hru »Starý lovk«, která byla stejn ne-

trpliv oekávána jako »Chantecler«
;

pravé jméno de

Porto Riche je Levý. Ábel Hermant, jenž 22. února
ml svou poslední premiéru — je žid, a sice elsaský

Eermann. Autor tento napadá a snižuje všechno, jenom
ne židy

!
(Zrovna tak iní Izák Samuel Machar, který

všechny vynikající eské básníky a spisovatele strhal a

snažil se uiniti je nejmenšími, kdežto sebe povyšuje

nade všechny. Tutéž ošklivou vlastnost a mánii ml
nebožtík Lev Tolstoj, zavrhovav šmahem veškeré spiso-

vatele svtového jména, na p. Shakespeara a j. Pozn.
red.) To je významné! Francois de Croiset, autor hry

»Je ne sais quoi«, která prý rozesmála celou Paíž, je

žid
;
autor Lupina Maurice Leblanc je Belgian, a sice

žid jménem Wiesner. Tento Wiesner oženil se s dcerou
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nejslavnjší rodiny francouzské, v jeho paláci je vítáno

vše, co patí k elit paížské. Pierre Wolff — je žid,

jako Natansohn, Kistemacker, Dreyfus, Velie (Levý) Guitry

(slavný herec) a mnoho jiných. Jaký div, že už i ve Fran-

cii považují židy za element národu francouzskému
škodlivý.

Zednáské noviny v Rusku. »Kreuzzeitung« potvr-

zují zprávu, že »v nejbližší dob zanou zednái vydá-

vati na Rusi adu list. Vydavatelem tchto zednáských
novin bude francouzský poslanec Paul Domer; vyda-

vatelské družstvo má kapitál 25,000.000. V Petrohrad,

Moskv, Kijev a Odse budou vydávány velké denníky

v ruské ei pod vedením publicisty Sergje Šarapova«.

Ale — dodává »^Zemšina« pp. zednái mohou se d-
kladn íznout. Židovské listy jdou siln dol — náš

lid se probouzí.

A žije Francie! Francie musí býti na pouení a

výstrahu ostatním národm, kam zabedne stát, když od-

trhne se od kesanství. Finann nestojí si Francie

špatn, ale alkohol a veejná nemravnost a manželství

o dvou dtech umenšují každoron poet obyvatel.

Dlnictvo tovární, železniní, telegrafní, i úedníci n-
kteí a uitelové jsou organisováni revolun — stávky

krvavé vznikají každou chvíli. Ve škole se pekrucuje
uení o vlasti zasloužilých mužích a náboženství, armáda
není spolehlivá. »Múnchener Allgemeine Zeitung« má
dopis z Paíže, že dovolení ministra války Berteauxe,

aby dstojníci mimo službu chodili z kasáren v civil-

ním obleku, zpsobilo dojem, jako by se dstojníci za

svou uniformu stydli. Dstojnický sbor francouzský jest

rozdlen na dva tábory; jedni drží s vládou a se svo-

bodnými zednái, druzí jsou smýšlení národního a kon-
servativního. Vláda vede si seznam o dstojnících a po-

vyšuje dstojníky jen republikánské. Proti republikán-

ským dstojníkm utvoila se liga 635 bývalých dstoj-
níkv a generál, kteí své aktivní soudruhy varují ped
republikány — což jest zejmá roztržka. Dstojnická
uniforma má ve Francii ve veejném život i v salonech

malou vážnost. Za Napoleon byl dstojník první osoba
— te pedstihl ho advokát, inženýr, poslanec. Dstoj-
níci jsou nespokojeni pro malý plat, proto také, že vo-

jákm nesmí zostra poruiti — hned vojáci se srazí

v neposlušnost a poslanec ve snmovn interpeluje. Fran-

couzský dstojník neporouí, ale spíše prosí a pemlouvá.



— 247 —

Vojáci pak netají se svou nechutí k vojenské služb a

uiní vzpouru, kdykoli si zamanou. Postavení francouz-

ského dstojníka jest tím tžší, že doplovací pluky velmi

tžko se doplují, že berou se k tomu malí, ba i žalá-

em trestaní lidé a takoví, kteí výslovn smýšlejí revo-

lun. — Takové jest vojsko republiky francouzské !

» Právo Lidu « se posmívá knžím ve Francii státními

zlodji ožebraeným v ísle dne 25. bezna 1911 takto:

V potu tvái budeš dobývati chléb svj . . . Francouzský
zákon o rozluce církve od státu ve Francii tžce po-

stihl nižší duchovenstvo, odkázané nyní pouze na pí-

spvky k náboženské dani. Jeden klerikální list francouz-

ský líí, v jaké bíd se knžstvo nyní nalézá. Ve mno-
hých krajinách, zvlášt nyní v jižní Francii, mají prý

etní knží jen 300—400 frank roního píjmu a cht-
jí-li se uživit, musí si doplovat hubený píjem eme-
slnickou prací. Už se také utvoil ve Francii spolek

»knžských dlník«, který sprostedkuje obchody s knž-
skými vlastnoruními výrobky emeslnými. Tajemníkem
jeho jest fará Balier v Pargay. Za takových okolností

není divu, že se více nehrnou na povolání knžské mla-

díci, kteí v nm hledali dobrá zaopatení Tch bývala

mezi knžským dorostem veliká vtšina, jak se dá sou-

diti ze sdlení paížského arcibiskupa na nedávném sjezdu

diecesním, že pro celou diecesi vysvtil za rok minulý
pouze 16 knží, letos jich bude svtit jen 11. A to je

v diecesi, která má 3,000.000 katolík. V Rouenu býval

proslavený knžský seminá s velikým potem žák.
Bývalo jich do set, nyní jest jich na celém ústav 45

v 5 oddleních. A který mže ješt shodit kutnu, uiní
tak pi nejbližší píležitosti. Ze seminarist odvedených
na vojnu se jich vrací sotva tvrtina do ústavu. Ostatní

si najdou jiné povolání. Klerikální list francouzský na-

íká : -Ježíš a apoštolov byli sice také dlníky, ale jest

srdcervoucí, když dnes po devatenácti kesanských sto-

letích v zemi úpln katolické knží mají bídu a tžkou
prací musí se živiti«. Klerikálové pokládají za srdce-

rvoucí, když knží musí si dle biblického píkazu v potu

tváe vydlávati chléb svj a pi tom zcela neprávem
obviují z knžské bídy spolenost. Nechtjí-li katolíci

ve Francii odvádt církvi patinou náboženskou da,
pak je to jen dkazem, že žádnými vícími katolíky

nejsou a že si knžstvo vydržovati nechtjí. K tomu je

pece nemže nikdo ve Francii nutit, to se dá ješt
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dlat leda v Rakousku. Ale pak je povinností církve,

aby se o hladovící knžstvo postarala sama. Bohatství

má nesmírné jak v jednotlivých zemích, tak i ve svém
ímském ústedí. Naíkají-li knží francouzští na svou

bídu, pak tím vznášejí tžké obžaloby jen na své cír-

kevní pedstavené, na nikoho jiného.

Nco podobného mže napsat ovšem jen duševn
schátralý lotr.

»eský Západ« pinesl o loupežích církevních statk

ve Francií v ísle 9. dubna 1911 tyto ádky:
» Zaberme jmní mrtvé ruky! Postátnme církevní

majetek! Z penz, jež jsou k niemu, a slouží jen pro

blahobyt knžských bichopásk, uime užitené fondy

pro chudý lid.« Jmní mrtvé ruky! Hm — a pro mrtvé?
Snad proto, — že ruka ta udílí dobrodiní — a levice

neví, co iní pravice, — nebo snad proto, že nesplácí

kivdu kivdou. Jak to? Zcela dobe. i nenazývá se

majetek církevní též »bona pauperum«,— statek chudých
—

,
»vota egenorum« —

,
podpora nuzných? Proto také

zabrání majetku církevního — bylo vždy v prvé ad
krádeží a lupem páchaným na majetku chudých, — tžkou
ranou strádajících. Ale — namítám — hlasatelé postát-

nní církevního majetku slibují zíditi z církevních statk
fondy pro chudý lid, — ústavy pro nemocné a opuštné,
— pojištní pro sestárlé a upracované dlníky.

Nezídí je! V té píin máme již své zkušenosti.

Jak pak bylo využito na píklad statk církevních v Ra-

kousku pocházejících ze zrušených klášter ? Nebo vzpo-

meme na události ve Francii! Tam slibovali také za

zabrání církevního majetku starobní pojištní a hle, —
statky zabrány, a na rozích ulic nalepeny plakáty: »Ztra-

tila se na cest z paláce bourbonského do parlamentu

miliarda « To bylo nesvdomitostí ! Nikoliv. Zlodjství

to bylo, které využilo bezbrannosti církve k obohacení
kapes proticírkevních štvá. To církev používala jinak

své moci a svého bohatství! Bylo to požehnáním pro

lidstvo, že pokestný ímský stát, — když se ocitl v

úpadku a již sám o poádek peovati nemohl, — pomoci
u církve hledal a ji mocí a bohatstvím obdail. Kdyby
nebyla tehdy církev bohatá a mocná, nebyla by mla
moci dostáti tak velikému úkolu uprosted oné neslý-

chané bídy a hrozného náku, jaký zavládl na konci

svtovlády ímské. Mnoho tisíc chudých žilo z dar církve.

Sv. Chrysostom podporoval v Antiochii na deset tisíc
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osob, mezi nimi na ti tisíce vdov a sirotk. V Alexan-

drii poítala matrika chudých za as Jana Almužníka

7500 chudých. V ím plnila jména chudých za as
ehoe Velikého tlustý svazek.

V té píin pochopily ducha církve zvlášt kláštery.

Sv. Bernard živil za hladu ve svém chudém kláštee

denn 2000 hladových, ano nkteré dny stálo u brány

v Clairveaux 10.000 žebrák a 1500 u brány kláštera

heisterbašského. Zvláštních zásluh získaly si kláštery za-

kládáním ústav na ochranu chudých, na pomoc ubožák
tlesn i duševn sklíených, sirotinc, chudobinc, ne-

mocnic. Dnes jsou mnohé z tchto dom založených na

ochranu ubožák obráceny vlivem proticírkevní politiky

v kasárny, trestnice, blázince, porodnice nebo skladišt,

— z mnohých jsou i zíceniny. A co vynaložila církev

penz na knihovny, vdecké školy a rzné ústavy. Chtli
umleti výmluvné hlasatele psobení církve ve službách

lásky. A neumleli! A kdyby i djiny mlely, budou
mluviti ty zvtralé a mechem zarostlé ssutiny a zíceniny.

A hlas jejich bude mocný! —
K tomu podotýkáme, že z prodeje církevních ne-

movitostí bylo v celé Francii strženo 30 milion frank.
Výdaje liquidace však pohltily i tuto sumu až na 6 mi-

lion fr. Tolik zbylo z 1000 milion frank, jak slibo-

val Combes. Samá to zlodjna.

Následující pípady dávají nám seznati strašlivé so-

ciální rozvraty ve Francii. »as« pinesl 25. dubna 1911

tento lánek

:

» Skandály jsou te pedmtem vší pozornosti v jarní

sezón v mst nad Sekvanou. Velké listy zásobují la-
ného tenáe všemi podrobnostmi ze soudní sín, kde
se rozvíjí ada afér, z nichž nejproslulejší jsou vyznaeny
trojlístkem : Maimon-Hamon-Clementi. Problémy politiky

zahraniní i domácí ustupují do pozadí ped komickou
sensací, kterou poskytuje ku p. historie ádová. Nemén
varietní jsou »nepravidelnosti« s ministerskými gobelíny

a židlemi tak jako dobrodružná je aféra ukradených listin.

Tentokrát si Paížští nemohou vskutku stžovat na nedo-
statek zábavy, bez níž, jak se tam soudí, byl by život

k nesnesení. — Prvním rekem je Bernhard Maimon,
figura z detektivního románu. Jen nkolik detail z jeho

pestrého života : V Halii se narodil, v Berlín byl vy-

chován, a v »English Church mission« stal se misioná-

em. V tomto povolání byl inným v Bagdad, odkudž
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po revisi ádových knih byl propuštn. Na to v Berlín
dodával museím koberce. V Caihrad pak má dozor nad
spiklenci, zaež je bohat placen reakcionái. V Londýn
sedí konen nkolik msíc v kriminále, v Athénách
koná službu špicla, z caihradského vládního paláce do-

stává peníze a do londýnských list píše tajn proti

sultánovi lánky. Maimon osvdil znamenitou schopnost
krást a padlat úední listiny.

Pikantnjší je historie reka druhé aféry — Hamona.
O jeho manipulaci se vypravuje : V zahraniním úad
stála již od let ada vzácných židlí a stol z dob Lud-

víka XIV., XV. a XVI. a na stnách visely drahocenné
gobelíny. Hamon spekuloval : do musejí je tch vcí
škoda, v ministerstvu nemají ceny; a proto je prodal.

Na míst gobelín povsil tapety a za 150.000 frank
dal poídit nový nábytek, který by bratru stál tak za

1000 fr. Komický je ale achr s akademickými palmami.

Reci této aféry, Valensi a Clementi, ustavili zvláštní spo-

lenost pro dekorování lidí. Hlavním initelem byl Cle-

menti, advokát Valensi obstarával z nedostatku jiné klien-

tely právní ízení továrny na výrobu fialových stužek,

jež byly skoro na vlas podobny stužkám pravým. Sídlo

spolenosti bylo ve tvrti Batignolles, kde prý již byla

polovice obyvatelstva odekorována ády. Spolenost tato

mla ušlechtilý název: »Ligue humanitaire nationale« a

dle zakladatel mla prý dobroinný úel. Chudší kupo-

vali si akademický ád za 16 frank, bohatí platili více.

Dekret ádový byl podepsán jménem ministrovým —
falšovaným. Výbor scházel se v jedné kavárn, již lidé

pezdívali »palmová«. Zde se pilo šampaské a mluvili

se krásné ei. Všichni ješitní uchazei byli odekorováni,

každý vyznamenaný chlubil se stužkou v knoflíkové dírce.

Umní koistit z marnivosti lidí je prý tak snadné, pro-

hlásil Valensi, jako chytání ryb na udici. Když vc praskla,

nastal poplach mezi akademiky. V soudní síni se objevili

poestní lidé, kteí nechtli vit, že mají falešnou de-

koraci a že nejsou leny estné legie. — Nebýt to vše

skuteností, ekli byste, že jste v cirku nebo variété. Paíž
se ale baví a má radost, že má ve svém stedu tak

chytré lidi.

K tomu podává mnichovský »D. Volksbl.« toto vy-

svtlení.

Zprávy o velezrádné afée v Paíži doplnny jsou

novým zajímavým faktem: »Orientalec«, jenž zmocnil se
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pomocí svedeného, požívaného, mladého muže množ-

ství nejdležitjších dokument ministerstva zahraniného,

aby je cizím státm prodal, demaskován byl opravdu

optn, jako žid. Potvrzují to již záhadné noticky, refe-

rující o osob zrádcov. »Maimon« — psalo se jest 63

roky stár, jest velké postavy, hladce oholené tváe, ma-

lých pronikavých oí, ozbrojených okrouhlými skly zla-

tého skipce, z nhož vyzírají, jako zraky sokolí. Tak
vyhlíží Maimon. Nikdo neví odkud pochází. Dle jednch
jest to Turek, dle jiných pochází z ostrova Malty, opt
jiní prohlašují, že jest Peršanem. Maimon zná všechny

a zejména nejvtší ást lidí v politice a finannictví vý-

znaných, o kterých hledí dopátrati se všech jejich ta-

jemství. Dobrodruh vyššího stylu, bydlící v Paíži, ale

mající snad i v jiných hlavních mstech Evropy své

bydlišt a své agenty.

»N. Fr. Presse« byla nucena uvésti, že Maimon jme-

nuje se Bernhard a má píbuzné význaných spoleen-
ských postavení v Halii. Pochází- li nkdo z Halie a

má-li tam píbuzné, zaujímající význané postavení, jest

to jist žid. To potvrzuje nyní ve píin dobrého pana

Maimona »Jutrovigeaut«. Bernhard Maimon byl oznaován
po njakou dobu také anglickým žurnalistou, zrodivším

se na hranicích persko-indických. Nyní však pozbyla

bájka tato ceny, ježto nelze více utaj iti pvodu zrádcova,

jenž patí plemeni, které obdailo svt nejvtším po-
tem zloinc vyššího stylu.

Samozejm prohlásí se nyní paížská sensace veli-

kým tiskem za událost nezávadnou, jíž neteba vnováti

pozornosti. O to, postarají se již židovské tiskové kan-

celáe a požidovštlé redakce. Nelze však zabrániti tomu,

aby národ francouzský nebyl upozornn na úlohu, jakou

hrají Dreyfuszové nejen ve Francii, ale také v celém
svt. Takovými pípady — Bohu díky uchránn bude
antisemitismus ped usnutím. V nkterých pípadech se-

znává dlnictvo ve Francii pravý stav vci. Mnichovský
»D. Volksbl«. pinesl v dubnu 1911 tuto zprávu:

Ve Francii seznává socialistické dlnictvo stále více

a více, že jest pouhým nástrojem v rukou bohatého ži-

dovstva paížského. Shromáždní, konané v tchto dnech
v latinské tvrti, tuto okolnost zcela zejm zjistilo. Také
solialistický tisk udržován jest ásten penzi velkožid.
Pijatá resoluce varovala výslovn dlnictvo, aby se dále

nedalo šáliti židy, kteí ukazují dlníkm strašidlo kleri-
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kalismu, aby snáze a úpln svésti mohli dlnictvo do
svého vleku. Poíná tedy svítati ve Francii, této proslulé

zemi veškeré »kultury«. Lze to seznati od njakého již

asu z uritých známek, jež oceovány bývají nmeckým
tiskem z valné ásti nedostaten, aniž by se jim dostalo

náležité pozornosti. Kdy však rozední se i u nás? Jest

stav nmecké sociální demokracie jiným? Založena byvši

židy (Marxem, Engelsem, Lassalem) stala se — a její

zakladatelé varovali ji výslovn ped židy — bhem
asu pouhou ochrannou etou, obstarávající židovské

zájmy.

Nedávno zemelý milioná Singer byl dlouhou adu
let pedsedou strany této. Papežem její jest žid Kaut-

ský. Poslanci jsou židé : Stadthagen, Heine, Wurm,Grad-
nauer, Bernstein, Arons, Herzfeld, Fuchs, Frank, Silber-

stein, Davids, Wollheim, Koblenzer, Katzenstein, David-

sohn, Manasse, Hirsch, Goldstein, Haase, Suszkind, Au-
erbach, Sabor atd. atd. Prohlížíme-li listinu eník veli-

kého socialistického agitaního sjezdu v hlavním mst
íše užasneme, jak málo Nmc nalézá se mezi nimi.

Také proslulá Rosa Luxembourgová, stejn jako vážená

Klára Dietzová, jest pvodu orientálního. Vyskytne-li se

v nkterém závodu ustanovení, jež by mohlo pivoditi

nmeckým dlníkm zabezpeení existence životní a pi-

poutat! je takto pevn k závodu, ímž by ve vyšším

smyslu stali se nadšeni pro práci, postaví se sociální

demokracie, dík svým vdcm židovským proti takovým
výhodám. Nebo nemže pipustiti, aby se jí vysmekla
nadvláda nad dlnictvem z rukou. Podobn jest to i

s íšským pojišovacím zízením. Obas pronikne na ve-

ejnost, že bohatí bankovní a obchodní židé poskytují

veliké peníze sociální demokracii
;
známo jest, že nyní

již neexistující dm Rothschildv ve Frankfurt obmý-
šlel ron stejnomrn znanými penzi sociální demo-
kracii i svobodomyslné.

Celkem jest stav u nás stejným jako ve Francii, ba
možno íci ješt horším. Jsme zvdavi, kdy procitn dl-
nictvo nmecké a zbaví se tohoto poruenstva, jež dbá
pouze svého vlastního prospchu. Není možno, aby se

vci nevyvinuly takto
;

ale jest pouhou otázkou, kdy se

uskutení vývoj tento. Naše demokracie všech odstín
pohlíží as pldruhého století k Paíži, kteráž jest, dle

jejího mínní, ústedím veškeré lidské moudrosti. Nuže
paížské dlnictvo vyciuje nyní, že již dosti dlouho bylo
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zneužíváno židy ke službám pro jejich zájmy a zamýšlí

setásli potupné jho. Týž list pinesl další píklady o

úpadku Francie. Kde jaký žid na burse stane se zde za

úplatky šlechticem.

Pod výše uvedeným titulem napsal Karel Eugen
Schmidt do Velhagen u. Klassings Monatsheften« lánek,

v nmž uvádí, že šlechtický titul jest souasn ve Francii

pouhým píznakem, zaruujícím píslušnost k nejlepší

spolenosti. Díve nazývala se tato nejlepší spolenost

Faubourg St. Germain a také nyní rozumí se pod tímto

oznaením výkvt staré royalistické, feudální šlechty.

Šlechta z doby císaství a vbec šlechta novjšího p-
vodu má svá obydlí na Champs Elysées a jejich pokra-

ováních až k Bois de Boulogne, kdež nalezli svj pa-

ížský domov také záoceánští a západoevropští milionái.

Do tohoto »Faubourgu« mže nyní dosíci pístupu ona
vrstva, jež se »sama nobilitovala«, mže tam býti trpna
a dosáhnouti piznání svého titulu, vykáže-li se pravým
royalistickým smýšlením. Samo sebou rozumí se, že

krom toho musí míti potebných penz a požadovaných
zpsob. Samému pretendentovi dostaují tyto vlastnosti

a kdo má peníze a požadované zpsoby, bývá jím osla-

vován, aniž by se pravost jeho šlechtictví zkoušela.

Ped nkolika msíci vypukla roztržka v royalistické

stran, pi kteréž píležitosti potšila se Action frangaise,

zastupující mladší kídlo strany, royalistické sdružení, jež

stojí v ustaviném styku s vévodou Orleanským, tím, že

vyšetovala ponkud tituly svých píslušník. Dobrá polo-

vice tchto markýz, hrabat nebo jednoduchých baron
odhalena byla pi této akci jako lidé, již si »propjili«
sami titulu, kteí ale oslovováni jsou vlastnoruními listy

francouzských pretendent trnu tmito neoprávnnými
tituly. Z této praxe jest patrno, že ve Francii pisouzení
si neoprávnného titulu není píznakem švindlée, ale

znamená v devadesátidevíti pípadech ze sta pouze projev

ješitnosti parvenue-, kteí touží po tom, aby za každou
cenu byli piteni k modrokrevnému »Faubourgu«. Re-

publika pak jest nejen tak shovívavou a dobrou, že se

nestará o osvojené samovolné tituly, ale dokonce ješt

propjuje takovým vlastnoruním nobilisacím legálního

uznání. Jako v jiných zemích mže si i ve Francii za-

mniti jednotlivec své píjmí za jiné, mže-li podepíti

žádost svou k píslušnému úadu nutnými dvody. Když
byl odsouzen Dreyfus, použili této okolnosti mnozí



— 254 —

francouzští Židé k tomu, aby zamnili svá beztak již

dosti nmecky znjící jména za táž francouzská. V po-

slední dob podailo se z Belgie pišedšímu spisovateli

komedií Frant. Wienerovi získati dle všech pedpis zá-

konných na míst svého pvodního píjmí jména Francis

de Croisset, když se byl díve postaral pomocí ženitby

s vdovou po bankéi Bischofsheimovi o nutný materielní

základ.

Zmna jména Wienerova v nobilisované Francis de
Croisset propjí potomkm jeho nepochybn právo, aby
mohli vyprávti o hrdinných inech svých pedk ped
branami Antiochie, na zdech Jerusalema a pi stékání

hradeb Konstantinopole. Ponvadž pak v nynjší stízlivé

dob posuzují se všechny události se stanoviska mšce
s penzi a také se všechno snažení takto oceuje, neza-

sluhuje takováto »autoaristokracie« vlastn výsmchu, po-

nvadž jest skuten jedinou pedstavitelkou » idealist «,

kteréž dosud máme. Vtšina lidí pídí se po výnosu
penžním pi usilování o dosažení nkterého cíle; lidé

však, o nichž výše mluvíme, vdí dobe, že dosáhnuvše
titule, nezískají žádných hmotných výhod, ba že musejí

obtovati as i peníze pro tuto svou snahu a utrpí ne-

setné nepíjemnosti, pohrdání, podceování, posmchu
a pod., než pes to cení svj ideál tak vysoko, že ne-

odstrašují jich všechny tyto svízele od toho, aby spli

za vyteným cílem. Jsou to bludní rytíi naší doby a

Francie mže býti hrdou na to, že má tolik nezištných

idealist, bez ohledu na to, že se smjí ostatní 150.000

dobrým Francouzm, kteí se povýšili v posledních tyicíti

letech sami na šlechtice a desíti tisícm, kteí za pímo
nebo nepímo poskytnutý poplatek získali vyznamenání
papežského nebo ádu republiky San-Marinské.

ondýn je stedisko kapitalismu celého svta. Na
londýnské burse se sousteují výpjky ze všech

zemí. Londýnská banka pechovává ve sklepeních svých

obrovské poklady všech možných milioná ze všech

zemí. R. 1908 bylo na burse v Londýn vydáno za

192 milion liber šterlink nových papír, to jest asi

za 4608 milion korun našich penz. Tak roste jen

za jeden rok na burse v Londýn papírový majetek

XIII. Kapitalism v Anglii.

svta.
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Londýnské banky vyrovnaly za rok 1907 obchod-

nich utu za obnos 12.730 milion liber šterlink, to

jest asi za 305.520 milion korun našich penz. Tak
obrovskou sumu za jedinký rok vyžaduje svtový obchod,

jehož nitky ze všech konin svta se sbíhají v Londýn.
Veškeré londýnské banky až na nepatrné výjimky jsou

v rukou žid, v ele jich jest londýnský Rothschild.

Anglie má rozvtvený kapitál po celém svt. R. 1908
pijala Anglie z kapitálu v cizin umístného 79,560.000

liber šterl., to jest 1908 million K úrok a dividendy.

Kapitál Anglie v cizích zemích umístný se odhaduje

na 2000 million lib. šterl. A sice má Anglie investo-

váno penz v Indii 470, v Austrálii 321, v Kanad 305,

v Jižní Africe 207 million lib. šterl. Mimo toho je

anglický kapitál investován v Sev. Americe v obnosu

485, Argentin 234, Japonsku 115, Brasilii 101, Egypt
97, Mexiku 51 million liber šterl. Celkem má Anglie

papírových hodnot asi 3050 million liber šterl., to jest

asi 73.200 million K našich penz. R. 1901 ítala An-
glie mimo osad 41,976.827 obyvatel.

R. 1908 mla Anglie 44y2 million lidí. Ron pi-

bývá tu ya million obyvatel. Státní dluh Anglie r. 1908
byl odhadnut na 715,433.189 lib. šterl. Roní úrok

21 million lib. šterl. Státní výdaj téhož roku byl 203
million lib. šterl. Na výživu obyvatelstva koupila r. 1907

Anglie z ciziny obilí za 69*4, masa za 43*6, másla za

22*4, cukru za 20, ovoce 14, aje 10, živých zvíat za

8*7, vajec 7, sýra 7, dohromady za 202 million lib. šterl.

potravin, to jest za 4800 million K našich penz. Tam
vede kapitalism. Nebezpeí pro Anglii zvlášt v pípadu
války by bylo znané. Obyvatelstvo Anglie by se mohlo
vyhladovti v nkolika msících.

O rozvoji národního jmní Anglie vychází každého
roku úední zpráva.

Za roní období, konící 5. dubnem 1905, zazna-

menala správa »Income Tax« (da z píjmu) 456.571

osob s úhrnným píjmem 124,869.921 lib. šterl., 57.244
obchodních dom s úhrnným 84,048.953 liber šterl.,

30.129 penžních a jiných spoleností s úhrnným pí-
jmem 240,809.248 liber šterl. a 9582 korporací s píjmem
19,413.866 liber šterl.— celkem úhrnný píjem 469,141.988
liber šterl. Co se týe plat a služného, jež podléhají

Income Tax, dosáhl jich úhrn 85,652.1 13 liber šlerl. Táž
zpráva konstatuje mezi jinými zajímavými okolnostmi, že
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6137 osob mlo píjem vyšší než 1000 liber šterl., 1405
vyšší než 2000 liber, 533 vyšší než 3000 liber, 304 více

než 4000 liber, 442 více než 5000 liber, 212 více než

10.000 liber a 24 více než 50.000 lib. Konen 4348
osob má roní plat, pevyšující 1000 liber, 111 vyšší než

4000 liber a 108 vyšší než 5000 liber šterl. íslice tyto

vztahují se pouze na Velkou Britanii a zajisté ješt n-
kolik set tisíc liber záznamm fisku uklouzlo!

Ve finaním roce 1908—9 kolísají údaje o národním
bohatství Anglie mezi 13 a pl a 20 miliardami liber

šterlink, což iní v našich penzích 324 až 480 miliard

korun. Vezmeme-li za správnou íslici menší, tu pipadá
na jednoho obyvatele prmrn 300 liber; kdyby tedy

došlo náhle k rozdlení veškerého bohatství Anglie, do-

stal by každý anglický oban, a muž, žena nebo dít
7200 korun. Roní úspory obnáší 4800 million korun
a pipadá na každého píslušníka íše anglické ron
120 korun. Celkový roní píjem celého národa odha-

duje se na 48 milliard korun. Národní bohatství Anglie

takto se rozdluje : na domy a pozemkový majetek pi-

padá 5*3 milliardy liber; majetek veejných spoleností

(vyjímaje majetek pozemkový a lomy) 2 milliardy liber;

majetek soukromých podnikatel (taktéž bez dom a po-

zemk) 1*5 milliardy liber; železnice 1 milliarda; kapitál,

uložený v cizin, po odetení cizího kapitálu v Anglii,

2 milliardy liber; veejný majetek 700 million liber;

ostatní soukromý majetek 1 milliarda liber. Jmní toto

jest ovšem rozdleno velmi nestejn, což dokazují jednak

údaje o dani ddické, jednak údaje o daní z píjmu. Ye
finanním roce 1908—9 rozdleno bylo 67.533 ddictví

v celkovém obnosu 282,357.000 liber. Z toho však bylo

46.232 ddictví menších 1000 liber v celkovém obnosu
necelých dvaceti million. Nejvtší ást zdanného jmní
representuje 19.697 ddictví mezi 1000 až 25.000 librami

v úhrnném obnosu 105 a pl million. Naproti tomu
75 ddictví representuje obnos 52 a pl million, 199

ddictví obnos 35 a tvrt million, 274 ddictví obnos
87 a ti tvrt million a 1330 ddictví obnos 69 a tvrt

million liber šterlink. Osobní dani z píjm podrobeno
bylo pouze dvacet osob o píjmu pes 50.000 lib. (1,000.000

korun); 241 pensist mlo píjem mezi 10.000 a 50.000

librami. Vtší píjem než 1000 liber mlo 9375 po-

platník, ostatních 365.685 poplatník mlo píjem menší
než 1000 liber a mezi nimi bylo opt 25.000 osob
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s píjmem mezi 500 a 1000 librami. V tomto finanním
roce zemelo v Anglii osm millioná, kteí zanechali

jmní 480 million korun.

Rozumí se samo sebou, že tyto odhady nemají ve

skutenosti valnou cenu. R. 1908 sestavil londýnský
»Economist« následující statistiku: Anglie toho roku
stržila od cizích zemí 795,600.000 liber šterl. Anglie má
v cizích státech umístno asi 3000 million liber šterl.

vlastního kapitálu. Následující obnosy byly r. 1907
zjištny: v Indii 470 million liber šterl., v Austrálii

321, Kanad 305, v Jižní Africe 207, v západní Africe

41. To jsou britské osady. Dále má Anglie investo-

váno kapitálu v sev.-americké Unii 485 million liber

šterl., v Argentin 254, Japonsku 117, Brasilii 101, Egypt
97, Mexiku 51, ín 47, Rusku 45, Turecku 39 atd.

Koncem r. 1907 mla Anglie v cizích zemích a osadách
umístných investic 3050 million liber šterl., to jest asi

732.000 million korun rakouské mny. Rozvržení ná-

rodního majetku na jednotlivce nemá ve skutenosti

ovšem žádnou cenu. O tom podal dr. Hrdina v »Nár.

Politice « 21. února 1910 tento humoristický výklad.

Zvláštní odrda sportu, potáství. Ale na burse

sportovní rubriky dosud se neznamená. A zdá se, že

to je sport jen pro rozumné, usedlé pány. Mládež se

poítáním jen nerada zabývá, a dámy se potástvím ne-

zabývají vbec. Nedávno zemel kdesi starý šlechtic,

bývalý millioná. Jeho pozstalost sestávala ze šesti set

popsaných arch papíru. Samé poty. Dokud byl mla-

dým a ml kolem sebe milliony, popával takovou potá-
skou zábavu jiným. Když ztratil mládí a milliony, oddal
se sportu potáskému. Poítal, co zddil a co utratil.

Vypoetl to správn, ponvadž na konci mu vyšla nula.

Pak poítal, kolik by ml ješt dnes, kdyby byl tenkrát

utratil jen tisícovku denn. Potom zas vypoítával,

mnoho-li by ddili jeho píbuzní a kolik by pipadlo
na každého, kdyby byl za svého života utratil denn jen

mizernou stovku.

A co vypoetl, to zanechal ddicm, a klidn umel.
Jiný sportsman, taky moudrý pán, — (mladý lovk mi-
luje jiné sporty) — vypoetl, kolik vlas má lovk na
hlav. Kdo mu tak dlouho držel, než mu spoítal na
hlav vlasy, nevím. Ale on íká, že je spoítal. Ten po-

et násobil potem hlav všech lidí na svt, odeetl

17Rudolf Vrba: Vláda penz.
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vlasy hlav holých a skoro holých a presentoval nám tu

íslici ptaticet centimetr dlouhou.

Chcete mu namítnouti, že snad o njakou desítku

se zmýlil? A vám nenapadne. Mohl bývám íci: »Tak
nyní poítejte vy, a uvidíme.« Dokonce vypoteno, ko-

lik million kilometr by to obnášelo, kdyby všecky

ženské vlasy byly navázány v jediný vlas. Kdyby se

k tomu pidaly pak i vlasy z moderních vlasových tur-

ban dámských, byla by to vzdálenost sedmkrát vtší,

ponvadž nyní mají ženské jen osminu vlas, která ná-

leží k nepohyblivému jmní jejich. Pedešlého týdne

francouzské noviny pinesly zase ukázku takového po-

táského šourala. Tžko pochopiti, jak to provedl, ale

prolezl všecky pokladny na svt, všecky schránky, roz-

vázal všecky podezele nadmuté punochy, zotvíral to-

bolky všech obyvatel zemské pokožky, prohlédl všecky

kapsáe a podšívky klobouk, všecko si zapsal, šel dom,
seetl to, dlil potem obyvatelstva pozemského a vy-

šlo mu na vlas sto tisíc. Oholil se a šel s tím do
novin.

A už za ti dny jsme to etli. Kdyby všecko jmní
na svt bylo rozdleno stejnomrn mezi všecky lidi

na svt, pipadlo by na každého sto tisíc. Kajetánek

pišel druhého veera mezi nás v divné nálad. Pe-
padlý, a stžoval si, že na dnešek špatn spal. Pe-
špatn. Takové divné sny. »Nejspíš jsi se na noc napil

vody, a zdálo se ti o kzlatech.« A to prý on je opa-

trný, ale zdálo se mu celou noc o tom stotisíci.

»Nu?«
Chvíli se nechal nutit, jakoby ml jiti na faru, ale

pak vyprávl, jak to bylo, když na každého pišlo sto

tisíc. Vstal z postele, — to se mu totiž zdálo, že vstal,

a udiven se rozhlížel. Jindy v pootevených dveích už

nakukovala jeho panika, aby mu pinesla snídaní, až

se probudí, dnes nic. Chvíli ekal, pohvizdoval si, aby
na sebe upozornil. Nic. Nabral pantofle a šel do ku-

chyn, a to ml zakázáno, v prací toalet picházeti

do kuchyn. » Povídám, co to je za poádek? Tady
lovk má sto tisíc v kapse, a musí si íkat O

v
snídaní.«

Panika stála u plotny a rozdlávala ohe. »lovk má
sto tisíc a musí sám topit. A ješt slyšet hubatá slova.«

>Kde je Máry?« »Odešla. Pece prý to nepotebuje,
když má sto tisíc. Pro kufr prý si pošle. Oblékni se,

dojdeš pro housky a já pro mléko.«
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Jakživ nebyl kupovat housky, a byl obyejným ofi-

ciálem, te, když mu pipadla kvóta sto tisíc, musí vžiti

staré noviny, aby ml do eho zabalit housky a jiti k pe-

kai. Panika pehodila pes ramena pelerínu, oi ho-

dila zbžn do zrcadla, vzala dva porcelánové hrnéky
a šla hledat mlékaku. Za hodinu se manželé sešli doma.
On vyal z kapsy složené noviny, ona postavila na stl
dva prázdné hrnéky. Mlékaka nepijela. Má sto tisíc,

byla by dtina, aby se plahoila s putnami. A si jezdí

do msta s mlékem, komu se to líbí. Ona to už nepo-

tebuje. Ostatní krámy mlékaské jsou ubednny. Pa-

nika probhala všecky ulice marn. Nkde jí ekli, že

venkovské mlékárny zboží své dnes nedodaly, a kdyby
dodaly, že oni výrobky pošlou zpt, ponvadž toho

chvála pánubohu nemají zapotebí, aby prodávali mléko
po krejcárkách, když každý len rodiny má sto tisíc;

jinde s ní vbec ani nemluvili.

Kajetánek zas žaloval, že pekai od verejška ne-

peou. Každý má sto tisíc, k emu ješt njaké zbytené
starosti. »Abychom šli do kavárny na snídaní.« V ka-

várn lidu jako much. Všichni ekali na snídaní. Staré

rozbité noviny od verejška tu visely. Dnešní noviny tu

dosud nebyly. A nebudou. V tiskárn se všichni roz-

utekli, jakmile dostal každý svých sto tisíc, a co náhodou
bylo vytištno, to tam leží v expedici. Ani jedna roz-

našeka nepišla. Každá má svých sto tisíc, není možno,
aby to za života utratila. Po íšnících ani památky.

Vera, jakmile dostal každý svých sto tisíc korunek,

ekli kavárníkovi, aby se tu ml dobe, staré fraky že

mu tu nechávají na památku a šli. Nkteí netrpliví

hosté šli do kuchyn pozeptat se, co je s kávou. Paní

kavárníková poítala korálky za verejšek. Kavárník pi-
šel a smetl korálky 11a zem. »Pusf to z mysli, stará, pa-

matuj, že máme každý sto tisíc.«

Kajetánek se ženou kráeli smutn ulicí. Poád ješt
bez snídan. Na rohu ulice kupecký krám, zástup lidu

ped ním. Obchodník, a vera dostal také sto tisíc,

pece litoval dnešní tržby a otevel krám, ovšem vlastno-

run. » Prodejte nám taky nco!« dral se Kaj tánek do
krámu. »Už nemám nic než šmolku a krém na boty.«

»Aspo slaneka.« »Vždy jsem vyprodal i škrob. To je

dnes poslední tržba. I kdybych chtl obchodovati dále,

zstane to pi zbožném pání. Kdo má sto tisíc, byl by
blázen, aby ješt nco dlal. « Kajetánek se zadíval na ženu.

17
*
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»Což pak abychom jeli k mamince na venkov? Za
hodinu jsme tam vlakem. « Bývali tam za hodinu vlakem,

ale dnes bylo nádraží jako po vymení. Žádný vlak prý

dnes nejede, a není známo, zdali kdy pojede. Spole-
nost musila své milliony odevzdati, každý zízenec a

úedník má sto tisíc, spolenost nemže své zízence vy-

pláceti a je ráda, že odešli všichni bez výpovdi. »Starý

Bašus nás doveze k mamince, poj!« Starý Bašus byl

rodinný drožká Kajetánkv.

Bašus vyspával po verejšku. Jeho žena Rozárka vy-

slechla pání Kajetánkovo, ale prohlásila, že z toho ne-

bude nic. »Mj starý vždycky se pivezl dom,« poví-

dala, »ale vera pišel pšky. Celý cajk i s konm
nechal nkde ped hospodou. A pry si to vezme, kdo
je chudší než my. Každý máme svých sto tisíc «

Šli do hospody, a prý není zdrávo piti ráno pivo. Ale

pivo už bylo vypito a hostinský zapel jeden hektolitr,

když došla zpráva, že nikdo nechce vait pivo. Byl by
dtina, když má sto tisíc. V tom prý se Kajetánek pro-

budil. A byl nejvyšší as. Byl tím snem vyhladovlý
jak první posel jara.

Co zde dr. Hrdina vyliuje, to již mnoho let ped
tím rozebírali íšsko-nmetí poslanci Roeren, Hitze a

jiní proti Beblovi, který ve svém spise »Die Frau« švindl

dlení po socínsku odvoduje. Socíni to považují za

socínské evangelium.

Anglie poíná pod tíhou neustálého zbrojení na
moi finann se vysilovati. Dosud vydlávají Angliané
dle tvrzení Jiího Paisheho na cizích spekulacích ron
3400 mil. korun. Nejvíc ovšem vydlávají Angliané na
moi jako nejvtší vodní speditéi. Mimo toho berou
ron úroky z pjek do cizích stát investovaných.

Anglie má dle stavu koncem r. 1908 umístno v cizin
2693,738.000 liber sterlink, t. j. 67.343 million korun
naší mny, to by bylo ron nejmí 3400 mil. korun
úrok. Anglický kapitál jest umístn následovn : Ame-
rické dráhy 600 mil. lib. st., osadní pjky britské íše
380 mil. lib. št., dráhy britských osad 190 mil., jiné cizí

dráhy 287 mil., pjky cizích stát 167 mil., pjky ci-

zích zemí 187 mil., dluh Indie 156 mil., indické dráhy

123 mil., tovární podniky 80 mil. lib. sterl.

Jak se hromadí kapitál na burse v Londýn seznáme
z tchto ísel

:
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Cenných hodnot na burse londýnské bylo vydáno

:

roku 1905 167 mil. lib. št.

» 1906 120 » » »

» 1907 • 123 » »

» 1908 192 » » »

V první polovici r. 1909 byly na londýnské burse

uzaveny tyto pjky:
státní pjka Anglie 12 mil. lib. št.

pjky Indie, Afriky, Kanady a jiných

britských osad 52 » » »

pjky ostatních cizích stát .... . 56 > » »

úhrnem . . . .121 mil. lib. št.

Za jedinké pololetí r. 1909 bylo na burse londýnské

vydáno za 2900 mil. korun naší mny nových papíro-

vých hodnot.

Nejvtší pjky uinily tu Rusko 8, Argentina 13,

Brasilie 6 mil. lib. st. Roku 1908/9 ml státní rozpoet
anglický schodek 714.000 liber šterlink. Píjem státních

pokladen klesl v tomto roce o 3,188.000 liber šterlink.

Na rok 1909/10 jest státní výdej uren na 164,152.000

liber šterlink. Píjem jest ocenn na 149 mil. lib. st.

Jeví se tu schodek 15 mil. lib. št., to jest 360 mil. kor.

za jedinký rok ! Z toho obrovská revoluce mezi volii

v Anglii. Musí se zavsti nové dan. V Anglii jest dle

odhadu statistika Bowleye 46.950 mil. lidí, kteí mají

roní píjem 297 mil. lib. st., to jest 7128 mil. korun
naší mny.

a) Papírový majetek Anglie r. 1910.

Bursa v Londýn je stediskem penžnictví celého

svta. Dle výkazu listu »Banké magazín « mly na burse

v Londýn koncem roku 1909 veškeré zaznamenané
hodnoty potem 387 kursovní cenu 3638 million liber

šterlink. Nmecký »Ekonomist« udává, že koncem roku

1910 bylo na burse v Londýn konskribováno za 87.240

milion korun rak. mny papírových hodnot. Dle toho

by papírový majetek Anglie byl daleko menší, jak pa-

pírový majetek Francie. K tomu ješt pipojiti dlužno

úsporné vklady Anglie, jež r. 1908 se odhadovaly na

1372 mil. lib. šterl., to jest asi 32.978 mil. korun. Angli-

cký kapitál jest roztroušen po celém svt. Dle odhadu
anglického statistika Georga Paishe bylo uloženo angli-
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ckého kapitálu dle stavu n 1909 do cizích podnik
2693 mil. liber. V Indii samotné mly Angliané inve-

stováno 1312, v ostatních osadách 1381 million liber

šterlink. Anglití kapitalisté mají z toho roní dchod
139,791.000 liber šterl. Dle odhadu téhož statistika je

investováno anglického kapitálu na ten as:

million liber

Severní Amerika 688
Argentina 270
Mexiko 87
Brasilie 94
ile 46
Uraguay 35
Peru 32
ostatní menší americké státy 23
Rusko 38
Turecko 1S

Španly 19

Itálie . 11

Nmecko 6

Ponvadž kapitál anglický nese prmrem 5 pro.,

vynáší papírový majetek Anglie ron okrouhle 4400
million korun úrok a dividendy. Nejvtší výplaty úrok
a dividend jsou splatný vždy po prvním lednu. V tchto
dnech musí banky v Londýn vyplatili na úrocích a di-

videndách pes 40 mil. liber. Nejvtší židovští millionái

lord Rothschild, Cassel, Beit, Montagy, Montefiore a jiní

mají zde ve stedu msta, »City« zvaném, kolem bursy

ohromné své paláce. Ku podivu je, že uvedená zde sta-

tistika umístní anglického kapitálu v cizin neuvádí

Japonsko.

Roku 1910 bylo na burse v Londýn nov vydáno
cenných hodnot za 267 mil. lib. st., to jest 6408 mil.

korun. Podobný rekord nezažila bursa v Londýn dosud
nikdy. Podle londýnského »The Economisté« byly roku

1910 emitovány na burse v Londýn následující nové
hodnoty

:

liber

Výpjky Anglie 60,296.000

Výpjky anglických osad .... 92,378.000

Rusko 3,918.000

Dánsko 1,089.000

Severní Amerika 39,590.000
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liber

Brasilie 11,813.000

Argentina 22,865.000

ile 4,684.000

Mexiko 5,087.000

Ostatní Jižní Amerika ...... 3,141.000

ína 1,610.000

Ostatní zem v Evrop a Asii . . 5,625.000

Hlavní spotebovatel anglického úvru je tedy Ame-
rika mimo anglických osad Afriky, Egypta, Kanady a

Austrálie. Do jižní Ameriky vrhá své miliony na 10%
úrok hlavn londýnský žid lord Rothschild. Afriku zá-

sobuje úvrem bankovní dm žid Beit a spoleníci.

Co je všecko bohatství Anglii plátno, když sama britská

íše je dosti chudobná. Zde podáme doklady. Roku 1907

bylo do Anglie doveženo

:

liber

obilí za .... 69,480.000

masa .... 43,615.000

másla ....... .... 22,418.000

cukru .... 20,143.000

ovoce .... 14,074.000

aje .... 10,745.000

živých zvíat .... .... 8,737.000

vajec . .... 7,136.000

sýra .... 6,906.000

Seteme-li to, seznáme, že Anglie zaplatila do ciziny

r. 1907 za odkoupené potraviny malikost okrouhle 203
million liber, to jest okrouhle 5000 milion korun
našich penz. Toto nebezpeí Anglie, býti závislou ve

výživ na cizin, jest výsledkem jednostranné prmy-
slové politiky anglického národa.

Toto nebezpeí je pro Anglii ím dál tím hrozi-

vjší. Liberální list »Daily Telegraf« pinesl úvahu, zda

by mohla armáda Prušák uiniti výbojný vpád do Anglie.

Admirál váleného anglického lostva Wilson se tomu
nápadu anglických strašpytl posmívá a tvrdí, že by
Nmecko nemohlo u Anglie vysadit ani 100.000 Prušák.
Celé pobeží anglické bylo by takka poseto samými
pod vodou ukrytými minami, takže by každá nmecká
lo vyletla do povtí se všemi Prušáky. Wilson tvrdí,

že by Prusko ke behm Anglie nedostalo ani jednu

lo s vojskem. Za to všecko hrozí Anglii jiné nebez-
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pecí a to mnohem úelnjší, to jest hlad. Nmecko a

s ním spojené Hollandsko, které tu pichází na váhu,

mže v prbhu války pochytat anglické dopravní lod
obchodní a tím zmait všecken dovoz potravin do
Anglie. Obyvatelstvo Anglie potem 44 million lidí

mohlo by se bhem 3 až 4 msíc octnout v nebez-

peí hladu. Tohoto nebezpeí jsou si Angliané dobe
vdomi a proto se bojí války s Nmeckem a chtí se jí

za každou cenu vyhnouti. Zda se to Anglii podaí, jest

ovšem pochybno. Zde se ukazuje jasn, jak nebezpeno
jest pro každý stát vrhati se na pstování prmyslu, na

zakládání továren a pi tom zanedbávat zemdlství, jak

se to dlo v Anglii od poátku 19tého století. Dnes
nemá Anglie skorém žádné zemdlství a musí sebe

stravovati z ciziny.

b) Anglická banka.

Mnoho-li dokáže ukáznné penžní hospodáství ná-

rodní, nejlepším dkazem jest Anglická banka v Lon-

dýn. Je to nejvtší penžní ústav svta a není panov-

níka — ani papeže, exotických knížat a sultán nevy-

jímaje — kteí by tam nemli své peníze uloženy. Kdy-
koliv jsem za svého pobytu v Londýn míjela Anglickou

banku, tuto tmavou, ohromnou budovu bez oken, osvtlo-

vanou pouze se shora, pála jsem si vždy, podívati se

do tajemného jejího vnitku, ne tam, kde má široké obe-

censtvo pístup volný, a kde jsem nkolikráte byla, ale

do nitra obecenstvu nepístupného tohoto penžního
ústavu, majícího vliv na penžní trh celého svta, do
tiskárny bankovek a do oddlení, kde samoinné váhy
bez ustání váží zlato — spousty zlata. Obdržeti povo-

lení k vnitní prohlídce Anglické banky, tohoto srdce

finanního svta, je dosti nesnadno. — Jen na doporu-
ení dvryhodné osobnosti lze proniknouti do tajupl-

ných vnitních místností. Známý banké, píbuzný mých
hostitel, se vzácnou ochotou sprostedkoval mi svolení

a tak se za ervnového dne splnilo moje pání a mohla
jsem vejiti, kam málokdo z cizinc má pístupu.

Vejdeme nejprve do sekretariátu banky, kdež pe-

liv se zjistí totožnost osoby, která svolení dostala a se-

kretariát urí prvodího. Zízenec s typickou vážností

Angliana uvádí nás nejprve do krásného sálu — Court

room. Jest to nejlepší místnost v celé budov, ve které

se jedná o všech záležitostech banky. Každého tvrtku
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ráno shromažují se zde president banky se 24 iditeli

všech oddlení banky. Poet musí býti plný a tato rada

usnáší se o bžných záležitostech pro píští týden, uruje

výši diskonta a jedná o ostatních penžních potebách.

Sál vystaven je zcela dle vzoru Alhambry v maurském
slohu, úpln bílý. Od bli stn odrážejí se medailony

od Wedgewooda, onoho proslulého keramika, jehož um-
lecké výtvory jsou veliké ceny a jsou práv tak placeny

i falšovány, jako obrazy rzných mistr. Dvée tohoto

sálu jsou ze vzácného, mahagonového deva, barvy zcela

zvláštní, bronzov temné. I dlouhý stl a ada kesel,

potažených zelenou koží, jsou z tohoto vzácného deva.

Vedle sálu jsou menší místnosti, kde zasedají užší po-

radní výbory, pak pokoj presidenta banky. Vyšli jsme

ze zasedací sín a kráejíce chodbou, zastavili jsme se

u sklenných dveí, které jako všechny ostatní dvée
v bance jsou stále na klí zameny, a každý, kdo pro-

chází, musí si zvláštním klíem odemknouti a dvée sa-

moinn se na zámek zavrou.

Za zasklenými dvemi jevil se nám výhled do míst-

nosti, kde dva úedníci poítají papír ješt netištný.

V bance je totiž písn toho dbáno, aby každý kousek

papíru istého, jenž se dovnit dostane, byl prohlédnut

a spoítán. — Banka má svou vlastní továrnu na papír

v Hampshire a tato továrna nesmí pro nikoho jiného

pracovati. Obrátivše se na právo, vešli jsme do tiskárny

bankovek. Stroje pracují s úžasnou pesností. Hoši asi

151etí, stojíce u stroj, vkládají papír do stroje a úedník
vyjímá hotové bankovky, které od nho jiní úedníci
odebírají a poítají. Stroj pak sám samoinn poítá a

zaznamenává, mnoho-li natiskl, takže nelze si pedsta-

viti úzkostlivjší kontroly. Mnoho-li tato tiskárna chrlí

denn cenných papír, vysvítá z této ukázky. Denn se

tiskne 600.000 penžních chek poštovních, majících

platnost hotových penz. Minulého roku v lednu bylo

zde tištno 24,000.000 pojistek pro pojištnce pes 70
rok staré, pro které bylo v Anglii zavedeno všeobecné
pojišování pro starobní rentu, obnášející týdenní d-
chod 5 shilling.

Na jiných strojích tisknou se pouze pro Indii pe-

nžní cheky, v nejmenší cen 5 rupií a natiskne se jich

denn 100.000. Z tohoto oddlení vejdeme do vedlejší

místnosti, kde se tisknou bankovky, denn 60.000, v cen
1,000.000 liber. Tolik bankovek se asi každodenn vrací do
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banky. Vrácené bankovky se do obhu již nedávají, pro obh
se vytisknou vždy nové s tímže íslem a vrácené ban-

kovky po znehodnocení ukládají se do zvláštní místnosti,

kde se rovnají a po pt let uschovávají. Po pti letech

se tyto staré bankovky pod písným dozorem znií. Uklá-

dání tchto starých bankovek je velice interessantní.

V 16.000 pihrádkách jsou uloženy a váha jejich obnáší

90 tun. Zpsob jejich uložení je tak dmyslný, že kdyby
nkdo hledal starou bankovku s uritým íslem, ve 3

minutách mu mže býti vyhledána a pedložena. Pr-
vodí dovedl nás k uzameným dveím a odemknuv, pivedl
ke sklenným dveím, jež neodemkl. Sklem vidli jsme

do místnosti, kde se nalézá 32 automatických vah. Dva
úedníci plní zvláštní trubice zlatými mincemi — librami

i sovereigny — sypou je do žlábk, odkud mince pra-

videln padají na váhu a s váhy samoinn bu na

právo nebo na levo do podložených nádob. Vážení dje
se proto, aby se kontrolovalo, má-li mince náležitou

váhu i stala-li se obhem lehí. Váha samoinn metá
lehí mince zvláš, odkud jdou do mincovny k novému
ražení. Každý strojek zváží za minutu 60 mincí a cena

penz, které bhem jednoho dne tyto váhy zváží, jest

tvrt millionu liber.

Mli jsme to štstí, že jsme si také mohli prohléd-

nout oddlení, které od poátku ervence bude každé

návštv nepístupno. Je to oddlení penžních papír
státních akcií drah v Egypt, britských kolonií austral-

ských, novozélandských, indických, ceylonských, kanad-

ských atd. Z chodby vyšli jsme na dvr, kdež každé

noci stojí oddlení voják 32 muž pod velením d-
stojníka na stráži. Krom voják jest v bance každé noci

20 jiných strážc, kteí jsou rozestaveni po kižovatkách
chodeb a korridorech a pro nž stojí pohodlné, prou-

tné budky.

Tento dvr jest zárove památný tím, že zde byl

druhdy hbitov. Když bylo k rozšíení banky tohoto místa

poteba, byl hbitov bance postoupen za tou podmínkou, že

nebude ho nikdy použito k stavb. Zízena tu tedy za-

hrádka s krásným košatým stromem a rhododendrony.
Prošli jsme konen ony povstné dva dvory, kde pod
zemí nalézá se zlatý poklad, ono ohromné množství

zlata, jež tvoí pýchu a sílu Anglie, a odkud stále se od-

váží a sem se stále piváží lesknoucí se kov, který vládne

svtem.
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Dojem, jejž na nás banka uinila, byl tísniv ohro-

mující. Banka rozkládá se na pozemcích, na kterých

druhdy stála celá farnost s kostelem a hbitovem a pouze
hbitov zstal nezastaven. V bance jest zamstnáno 1200
úedník a zízenc. Hlavní pokladník bydlí v bance a

sice práv pod branou prostední budovy a jeho byt

jediný má okna do ulice, všechny ostatní jsou osvtlo-

vány shora. Abychom si uinili pšedstavu o bohatství

Anglické banky, budiž pipomenuto, že cena kapitálu,

z nhož je dividenda vyplácena, obnáší obrovskou íslici

1000,000.000 (tisíc million) liber.

c) Král Eduard a jeho finanníci.

Dne 31. íjna 1909 ml »ech« tento lánek.

Co zednái umjí, o tom podala nám revoluce

v Barcelon a poprava Ferrera doklad velmi kiklavý.

Anarchista Ferrer byl ve službách zedná, kteí jej do
jeho otiny vyslali, aby tam dlal vzpouru proti svému
králi a štval pouliní lzu na kostely a kláštery, z nichž

bylo 69 zažehnuto. Zednái se chlubí, že ve své spole-
nosti mají vysoké osobnosti, ba i krále, ímž chtjí jaksi

zastíti své hanebné úely, jež pozstávají ve zniení
kesanství, církve a všech kesanských trn. Aby úely
ty zasteli, proto se skrývají za krále a volí si je za pro-

tektory. Takovým protektorem zedná byl též anglický

král Eduard. Zajímavé jest, jak se tento panovník do
jejich rukou dostal. Vc to u takových pán obyejná

:

d 1 u h y.

Úelem této stati jest, ukázati, jak anglické zed-

nástvo lstí krále Eduarda zatáhlo do svých sítí a jak

ho drželo v kleštích, používajíc ho jako nástroje k sv-
tovým plánm.

Zemelý anglický král byl vychován ve škole písn
hospodárné. Princ-manžel, Albert, pocházel z malého
panujícího domu nmeckého, kde se poítá s každým
fenikem. Oženiv se s královnou Viktorií, zavedl u dvora
úsporný systém, ku kterému mu dala královna svolení.

Bojíce se marnotratnosti princovy, královští rodie pro-

movali jeho apanáž v koupi statk (tak koupeno i roz-

košné panství Sandrighamské, dnešní residence králova)

;

mladý princ Walleský ml tudíž jen velice skrovné píjmy.
Maje však hýivou povahu a sklon k marnotratnosti

bylo mu nesnesitelno dlíti v klubu s millionái, když sám
nevládl ani desetinou jejich píjm — cítil se velice
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stísnn a míval boulivé výstupy s královnou-matkou a

princem-manželem, kteí za žádnou cenu nechtli synovy
píjmy zvýšili. A tak zaal následník trnu dlati dluhy,

které mu rostly tou mrou pes hlavu, že v brzku mu
netrpliví vitelé i soudy zaali hroziti. V této kritické

chvíli jako spasitel objevil se žid Montefiore. On koupil

všechny jeho smnky a nad to dal mu ješt neobmezený
úvr. To byl první lánek židovských pout, do kterých

pozdji synové Israele ukovali budoucího krále Velké
Britanie a císae Indie.

Po smrti otce, kdy královna s vdovským epcem
— jejž nesala až do své smrti — zekla se všech offi-

cielních zábav a pijetí, pipadlo oženivšímu se princi

Walleskému v údl, nésti tíži výdaj za dvorní plesy a

slavnosti; tu vzrostly jeho dluhy ješt více, ježto parla-

mentem mu povolovaná apanáž 80.000 liber (2 mil. kor.)

naprosto nestaila. A Nejjasnjší matika, jsouc vrna
tradicím zesnulého chot ze svých roních 8 mil korun

nedala princi ani zlámanou grešli. Baron Montefiore,

z poátku laskavý a ochotný, zaal princi dávati na sro-

zumnou, že nemže býti sám vitelem tak nárok
plného dlužníka a navrhl, aby byl v té vci pibrán
londýnský dm Rothschildv. Díky této kombinaci pe-
stál následník asi 10 let. Ale ponvadž královna-matka

tšila se tak kvetoucímn zdraví, že byla obava, že pe-
žije prince, jenž, byv v mládí bujn živ, v mužném vku
stále churavl, zaaly se princi uzavírati až dosud do-

koán otevené kapsy pp. vitel. Tu píbuzní a pátelé

prince následníka prosili poprvé královnu-matku o pomoc;
než tato rozhodn zamítla veškeru pomoc, pravíc, že ne-

bude podporovati synovo marnotratnictví. Odpor králov-

nin mla zlomiti interpelace k parlamentu, kterou jménem
vitel ml pednésti len oposice jeden s poslanc.
Hrozba pomohla! Královna-matka zaala pispívati synovi

k uhražování dvorních vydání. Ale staré dluhy se tím

nikterak nezmenšily a vitelé zaali nejprve uctiv a pak
docela energicky domáhati se zaplacení dluh. Na ne-

štstí dva z vitel, James Mackenzie a Mojžíš Hirsch,

zemeli brzo po sob a to bez závti a soudy chystaly

se hájiti zájem pozstalých publikováním dluh prince

Walleského, když tu nešastnému princi ku pomoci pi-
spl zedná a len Alliance Israélite Cecile Rhodes, jenž

s páteli vévodou Fivem a lordem Ebercornem zaplatil

dluhy prince Walleského.
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Konen — nesa po 40 let titul prince Walleského
— stal se princ následník králem Anglie. Passiva jeho

v tu dobu byla ješt velice znaná, ježto královna-matka

vtšinu svého jmní odkázala mladším dtem, hlavn
milované Beatrici Battenberské, své dcei. Princ-následník

dostal jen nepatrnou sumu. A tak i po nastoupení trnu
byly jeho finance ve stavu smutném. Ale svobodní zed-

nái a synové Israele nespali. Oni pochopili, že tento

tžký moment v život nového krále musí býti využit-

kován, a tak poslána ke králi Eduardu VII. deputace,

jež mla s ním dlouhé porady. Výsledkem jich bylo

zízení finanního syndikátu, v nmž zasedal i židovsko-

egyptský finanník sir E. Casssel, editel londýnské banky
lord Farkevard, lord Esher a j. Syndikát spravoval krá-

lovu civilní listu a vzal si na starost splatiti všecky

dluhy. Za nkolit let všemožnými akciemi (na p. i ano-

nymní loterií s velkými výhrami atd.) tento triumvirát

zprovodil se svta dluhy krále Eduarda VII. a vrátil

králi zas civilní listu všech dluh prostou. To znamená
pátelsky pojednat se všemocným svobodným zedná-
stvem a s jeho nerozluným pomocníkem — Alliance

Israélite. Praví se, že téhož dne slavnostn slíbil král

Eduard VII. zednám, že všemožn podporovati bude akci

k zlepšení životních podmínek židovstva na celém svt.
A za krátko na to už plul na své yacht do Revalu!

Brzo na to zpsoben v Caihrad pevrat a Mlado-
turci se soluskými židy zmocnili se vlády

!

Je poteba více dkaz pro spojenectví krále Anglie

se zednái a židy? Proto ale zednái na svého nej vyš-

šího protektora pranic se neohlížejí a dlají si — jak

se ve Španlsku ukázalo — co chtjí.

Nejvtším pánem v Londýn je, jak vidíme žid lord

RQthschild. Zde v jeho rukou sousteuje se obchod
celého svta. R. 1907 vyplatily londýnské banky obchod-
dních út v obnosu 12.730 mil. liber st., t. j. 296.520
mil. K naší mny.

d) Belgický král Leopold II.

»Národní Politika« pinesla 3. ledna 1910 tuto

úvahu

:

Osobou a záležitostmi zesnulého krále Belgv Leo-

polda II. baví se dosud celý svt i pro jejich zajímavost

i úmyslným piinním jedné ásti tisku, které zemelý
vládce i po smrti je terem poznámek a vtip. Vliv
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tch asopis je takový, že stží ubrániti se mu mohou
i listy jiné, nemající naprosto podobných dvod proti

nebožtíku králi jako práv ona, dnes ve svt domi-
nující ást žurnalistiky. Jest to žurnalistika podléhající

vlivu, leckdy i pímému diktátu, dvou velmocí, postrá-

dajících sice státu, vojska a úadv, ale vládnoucích

mnohdy dtklivji a mocnji nežli nkterá oitá velmoc
sama. Tmi velmocemi jest vrchní vedení svobodného
zednástva a vrchní ízení Alliance israélite. V echách
leckdo se usmje zmínce o velmoci zednástva, poklá-

daje ji za báj a zednástvo za vc dávno odbytou, jen

v »klerikálních« orgánech ješt strašící. Ale jest na omylu.

Zednástvo jest i ješt dnes skutenou velmocí práv
tak jako Alliance israélite, a netvoí-li ob ty instituce

státy vlastní, vládnou pece více mén celou adou
státv a stíhají stálými útoky ano nepátelstvím ty státy

nebo jejich zástupce, kteí vlivu zednástva a židovstva

podrobiti se nechtjí.

Abych byl prost výtky, že iním tu zmínku z n-
jaké slepé zaujatosti proti tmto dvma velice vlivným
institucím, pipomínám, že instituce zednástva, pokud
pracuje k dosažení skutené svobody a provádní hu-

manity, jest mi velmi sympatická. Do veliké míry sym-
patisují i s inností Alliance israélite, pokud také elí —
arci ve druhé ad jejího úelu — k rozšíení svobody
vbec, nejen svobody a jiných duchovních i hmotných
prospch židovstva samotného, a pokud jí netrpí inte-

resy národ nežidovských. Nenávidím jen výstelky

zvlášt žurnalistiky tch dvou velmocí, která leckdy

o mnoho dále zachází, než si pejí sama vrchní vedení

obou institucí. K tm, kdož obma tmto velmocím v-
dom a soustavn odpíral, patil král Leopold II., muž
neobyejné energie a samostatného úsudku. Proto byl

a jest dosud terem spojené armády obou tch velmocí,

jejich žurnalistiky a jejich organisací lóžových i odbo-
rových. A tím více an zvláštním obchodním nadáním
pekonával i nejvtší obchodní talenty židovstva, an svojí

vlastní obchodnickou expansí a podporuje obchod ne-

židovský, obmezoval obchodní pole židovstva všude, kam
vbec* mohl dosáhnouti, tedy nejen v Belgii i mimo ni.

Žurnalistika podléhající vlivu zednástva i alliance mstila

se mu za to. Nemohouc mu eliti v obchod a pivésti

jej na tom poli ke škodám a tím k ústupu, hledla jej

zesmšniti doma i v cizin. 1 pro jeho obchody a vzorné



— 271 —

hospodáství osobní a státní, kterým král-obchodník vy-

dlával státu a sob ron úžasné miliony, i pro jeho

libstky a soukromé záležitosti, a se již týkaly jeho

lásek i nesvár v královské rodin. A pece byl král

Leopold II. vládcem, jemuž sluší v každém vzhled
uznání veliké a jehož jméno zachová Belgie na všechny

asy v pamti nejlepší.

Byl Leopold II. pede vším ne králem tyranem
typu starého, nýbrž králem doby moderní, králem de-

mokratem, takoka niím jiným le prvním úedníkem
své zem. Nebylo dosud lidovjšího krále nad nho, li-

dovjšího v tom smyslu, že vždy dbal v prvé ad o pro-

spch svého lidu a zem a pi tom nijak se nehalil

v roucho nedostupnosti majestátu. Pi veškerém neoby-

ejn vyvinutém smyslu obchodním svj prospch ne-

kladl také nikdy do ady prvé, nýbrž vždy do ady druhé.

Ponechávaje dvou- ba v nové dob již skoro trojjazy-

nému národu Belgv úplnou svobodu pi stálém zacho-

vávání pevného ádu v zemi, a nedbaje, která strana

vládne, jen když vládla zemi prospšn, nedal také na

p. nikdy stíhati v zemi ani živly revoluní, zasazující

se o zmnu královské vlády v republikánskou, ani živly

socialistické v dob, kdy tyto všude jinde zprvu byly

stihány pro své domnlé revoluní tendence. Kdyby
býval národ Belgv jednoho dne se prohlásil pro re-

publiku nebýval by král Leopold II. ani na okamžik se

tomu vzpíral. Naopak, snad by býval sám novou
formu vlády podepel penžn podobným zpsobem,
jakým stále podporoval zemi, zizuje v ní vlastním ná-

kladem dležité a prospšné instituce a dávaje jí dary,

které nkterý rok pesahovaly sumu až i padesáti mi-

lion frank.

V štdrosti k zemi nebyl král Leopold II. pekonán
dosud žádným jiným vládcem — ovšem nebylo také snad

dosud vládce, který by dovedl podnikavostí obchodní a

prmyslovou tolik vyzískati jako práv on. A nejen

štdrým byl, ale dával také stálé a stálé podnty k roz-

voji obchodu i prmyslu celé zem jak znamenitou po-

litikou osadnickou tak pímým podporováním obchodu
a prmyslu domácího. On v pravd uinil Belgii bo-

hatou — a zem byla i jest mu za to vdna. — Ter-

em stálých úštpk stal se král Leopold II. žurnalisti-

cké veejnosti také pro své záležitosti srdení — ba po-

sléze i pro ideální tém a pi tom idyllický pomr
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k nejmilejší jemu žen, kterou v život našel, Karolín
Lacroix, pozdjší baronce Vaughanové. A pece tím po-

mrem neinil král Leopold II. nic, než co inili a iní
tisícové bohatých a chudých — jen s tím rozdílem, že

jeho pomr k milované žen byl posvcen nejen okamžitou
vášní, nýbrž skutenou láskou, a že jej král posléze i le-

gitimoval církevním satkem. Co mlo na nm v té pí-
in ješt se požadovat!?

Nicmén i jeho milenka-chof i on museli vidti, kterak

záští— práv mnohých demokratv Belgie i skoro všeho
ostatního svta — se obrací proti nim obma, soustavn
skandalisujíc jejich pomr. Demagogie nesnese totiž nikdy

a nikde njaké povznesení jednotlivých živl lidových

a je všady a vždycky ochotna je udupati — pravidlem

ze závisti : že jednotlivému lenu lidu se dostalo neho,
po em by každý jiný rád sáhl . . . Hlavn zuí když
jde o ženu. Píklad jsme mli i v echách. Proti hra-

bnce Waldsteinové byla provádna i v soudní síni pravá

štvanice jen proto — že byla dcerou lesníka nešlechtíce,

a že nechtla dobrovoln se vzdáti práv, kterých nabyla

satkem se šlechticem. A tak se štvalo a štve v Belgii

i mimo ni také proti žen z lidu, jež zaujala krále krásou,

láskou, vzácnou ušlechtilostí srdce i vtipem ducha, a jež

mu darovala dva syny, po kterých král marn toužil ve

svém manželství nemorganatickém. V lidech je vždy kus

bestie — leckdy i celá. Ta bestie bsnila také kolem
idylly dvou srdcí, jichž jedno patilo králi, druhé dívce,

z víru života kouzlem lásky královy povznesené, bsnila
ta bestie — ale idylly nepotrhala.

Aspo ji neroztrhala. Žena králova — princezna

z pohádky — z jejíž lásky erpal král sílu i v posled-

ních tžkých okamžicích života, byla nucena ped tou

bestií prchnouti. Ale utee se v daleký, tichý, nikomu
nedostupný zámek, kde i na dále svou lásku denn a

stále obtovati bude svému odešlému milenci-muži, bo-

hužel již navždy odešlému, a bude tak nepochybn initi

stále až do té chvíle, kdy také sama odejde tam, kam
odešel on, šasten láskou její až za hrob.

>>Právo Lidu« vnovalo tomuto králi tyto ádky:
Že v laekenském zámku k druhé operaci nedojde,

oekávalo se všeobecn. Smrt krále Leopolda nepekva-
pila, lze se jen diviti úctyhodnému stáí ptasedmdesáti
let, jehož se král pi tak pohnutém život dožil. Odchází
jeden z monarch, kteí postarali se co nejvíce, aby
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myšlenku monarchickou sami zdiskreditovali. Bylo to

17. prosince 1865 co král Leopold II. nastupoval trn
za všeobecného jásotu, za zpvu národní písn, braban-

conny, jež z hrdel 40.000 dtí zaznívala, za nadšených
eí, protkávaných kvtnatými obraty, projíždl nov koru-

novaný král bruselskými ulicemi na pyšném oi. Ale

patriotism bodrých Belgian zmnil se brzy v nevší-

mavost, když král, nestaraje se o osudy zem, uplatovati

poal podivuhodnými právnickými manipulacemi svj fi-

nanní vliv, když nedbaje snmovny ani její varovných
hlas, pouštl se do odvážných finanních spekulací a

transakcí v Kongu a byla to již nejen nevšímavost stejn
kapitalisticky smýšlející belgické spolenosti, nýbrž ochla-

zení, ba nenávist, když král vyvolával skandální aféry

s dcerami a vzbuzoval pohoršení svým rozmailým prosto-

pášným životem. Ani o této stránce jeho života nelze

v den jeho smrti mleti. Bume spravedliví : kdy a kde
mlo by se psáti o této stránce jeho života, jež v po-

sledním desetiletí zemelého monarchy byla tak výraznou
a svtu daleko známjší, než skrovné jeho dobré vlast-

nosti ? Nelze mleti. Neplatí zde písloví, jež i to nej-

horší pikrývá pláštíkem zapomenutí a milosrdí.

Jako suverén rozsáhlé oblasti africké, Konga, dovedl
rozepnouti všechny své finanní schopnosti ve svj pro-

spch a na úkor Belgie. Byl náelníkem hordy kapita-

list, kteí neštítili se zpsobem, jejž nelze ani dosti

charakterisovati, vyssávati ubohé domorodce. Evropský
skandál vzbudila kapitalistická tyranie v Kongu. Na jevo

vyšly vci bestiální. Dopouštli se jich úedníci belgití

jménem krále, který vládl, zemi vyssával a když mu v tom
bylo bránno, tuto za drahé výkupné Belgii odstoupil.

Tžce se louil s »korunní doménou« kterou mu k su-

verénnímu spravování svila konference berlínská z r.

1885. Vedle této typicky ziskulané a kapitalisticky bez-

ohledné stránky života králova, vyniká i jeho život sou-

kromý a pomr k jeho dtem. Již od mládí vedl život

nesmírn rozmailý a pohnutý, který mu krom znané
a na pomry Belgie veliké civilní listy zajišovaly jeho

píjmy z obchodních, kapitalistických a bursovních spe-

kulací. Nebylo jedné vynikající penžní a bursovní spo-

lenosti, aby nebyl její lenem, nebylo jednoho eklatant-

ního skandálu, aby v nm nehrál smutnou úlohu. V dobré
pamti jsou spory jeho s dcerami, bývalou korunní prin-

ceznou rakouskou Štpánkou, nyní provdanou hrabnkou

Rudolf Vrba: Vláda penz. 18
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Lonyayovou, s rozmailou a zadluženou Luisou Kobur-
skou, proslulou procesy pro vylákané klenoty a nejmladší

Klementinou. Dcery však nebyly lepší otce
;

rozešly se

s ním, jakmile zvdly, že uzavel ped pti lety s ba-

ronkou Vaughanovou na italské pd církevní satek,

v Belgii neplatný. Štpánka, která uzavela morganatický
satek s Lonyayem, Luisa Koburská, která mla známou
aféru s Mattasichem, rozhoovaly se nad jednáním otco-

vým! Teprve nyní, kdy otec ležel na smrtelném loži a

kdy octlo se ddictví, jež jim otec upel v nebezpeí, že

pejde do rukou úpln cizích, v majetek královské mai-

tressy Vaughanovy, obmkily se dcery a prosí o ped-
puštní k otci, když prosby nepomáhají, vyhrožuje Lo-

nyayová uveejnním svých memoir, které zasáhnou
evropské dvory a pi jichž tení se prý svt podiví a

zhrozí. Lze jen tušiti, jaké as skandální scény se ode-

hrávaly nyní poblíže smrtelného lože Leopolda krále,

kdy dcera nenávidící Vaughanovou úzkostliv stežila

každý její krok, obávajíc se uplatnní jejího vlivu v po-

sledních okamžicích krále. V živé ješt pamti jsou krá-

lovské aféry s jinými milostnicemi, zejména s povstnou
Cléo de Mérode, po níž Leopold nazýván též posmšn
Kleopoldem.

Svt se nyní opt podiví a pobaví, až vyjdou na
jevo všecky detaily darovacích úmluv králových, až pro-

jednávány budou pozstalosti a zejména ddictví, na nž
si dcery iní nároky. Zemel král a krom nkolika jeho

vrných jimž plnými hrstmi zlato rozdával, nikdo jej

želeti nebude.

c) Natan Rothschild.

V íjnu 1909 octla se v denních listech tato zpráva:

Sensaní Anglický kanclé pokladu Lloyd Oeorge
ozval se proti diktatue Rothschildov. Událost tuto líí

židovský týdenník »Die Welt«. Politickou sensací po-

sledních dn jest útok Mistra Lloydu George kanclée
pokladu, recte ministra financí na lorda Rothschilda.

Útok stal se pi veejné hostin, která navštívena byla

tém všemi leny liberální strany. Premier ministr obha-

joval velice zdailou eí budget. Píinu zavdal protest

lorda Rothschilda proti vládním pedlohám. Ped temi
týdny ve tvrtek byl Rothschild hlavním eníkem ve

veejném shromáždní finanník a obchodník, svola-

ném za úelem protestu proti rozpotu. Slova Mistra
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Lloyd George není teba vysvtlovati, mluví zcela jasn.

Ve skutenosti máme pi každé píležitosti mnoho lord
Rothschild. V zemi naší nemáme skutených národo-

hospodáských reform. Ponvadž lord Rothschild pairy

obžníkem vyzýval, by pracovali proti. Musíme míti více

Dreadnought. Pro ? Ponvadž lord Rothschild nám to

v jednom Meetingu v City ekl. (Smích). Nemusíme je

zaplatiti, když je dostaneme. Pro? Ponvadž lord Roth-

schild to ekl. (Smích.) Nemáme pozemkové dan. Pro?
Ponvadž lord Rothschild proti ní protestoval jménem
banké. (Smích.) Nesmíme vybírati dan z ddictví.

Pro? Ponvadž jest lord Rothschild pedsedou jedné

pojišovací spolenosti a prohlásil, že by ji nedovolil.

(Smích.) Nesmíme zavsti starobní pojištní. Pro? Pon-
vadž lord Rothschild jest lenem komitétu, který praví,

že jest toto zaízení nemožné. (Smích.) Dobe; rád bych
vdl, je-li lord Rothschild diktátorem této zem? Jsou
nám opravdu veškeré cesty finanních i sociálních re-

forem uzaveny? Žádný prchod nám nezbývá? Rozkaz
Nathana Rothschilda? (Souhlas a smích.) Jsou zem, kde
se drazn tvrdí, že nesmí politiku diktovati velcí finan-
níci. A v pípadu poteby bude naše zem tohoto pí-
kladu druhých zemí následovati. K této sensaní ei
pipomínáme, že jest doslovn citována z židovského

asopisu >Welt«, který pidává
:
Jest zbyteno dokládati,

že e strážce pokladu jest pedmtem denního rozho-

voru. Apostrofování »Nathaniel Rothschild« jest poukaz
na cizí pvodní pvod lorda Rothschilda. Pochybuje se,

že by nkterý jiný lord stal se pedmtem tak ostrého

útoku. Jisto jest, že naši židovští lordové — by jejich

charaktér byl sebe vznešenjší — byli liberálním mini-

strem upozornni, že jsou židy. Prozatím necháme toto

pro vnitní politiku Anglie a pro internacionální vztahy

Anglie — jen vzpomínáme na passus o Dreadnoughtech
— zvláš dležitou e samu za sebe mluviti, ale vyhra-

žujeme si ješt sami, že njaký komentá k ní pipojíme.
»Me« pinesl tuto poznámku:
Milionáova štdrost. Nejvtším boháem ve Francii

jest nyní baron Maurice Rothschild, kterému náleží vý-

chodní železnice, mnoho dol, nádherný zámek Ferriéres,

etné statky a který vládne na paížské burse a jehož

palác v Elysejských polích má královský pepych. Tento
baron Rothschild má také koské stáje, v nichž chová
vzácné kon dostihové — jeden takový k stojí až

18
*
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30.000 frank. Tchto dn pi koských dostihách long-

champských vyhrál bar. Rothschild první cenu msta Pa-

íže 300.000 frank. Nyní sdluje »Figaro«, že z této

ceny daroval millioná Rothschild paížským chudým ve

dvaceti mstských okresích celých — 10.000 frank!
Dobe informovaní Angliané tvrdí, že jmní Roth-

schild páí se na 400 million liber šterlink, ili na

10 tisíc milion korun, to jest na deset miliard. Poítá
se v to jmní Rothschild vídeských, londýnských, pa-

ížských a frankfurtských. ítá se, že paížští Rothschil-

dové mají 2 milliardy frank, vídeští 500 million K.

Obchodní dm frankfurský byl zrušen, ale ženští lenové
této rodiny s jmním svým tam žijí dosud. Po zrušení

tohoto domu byl prý znien tamní obchodní archiv

;

byly tam asi pkné vci.

Druhý lord v Londýn žid Sassoon jest sešvaken
s Rothschildem. Oba bankéské podniky Rothschilda

v Londýn a Sassoona pracují spolen. Veškerý obchod
Anglie s Afrikou je v rukou jejich. Žid Sassoon má svj
zámek v Hone, kam jezdí král Eduard na hony.

Dne 30. list. 1909 pinesla »N. P.« tuto zprávu:

Nedávným pobytem dvrníka anglického krále ban-

kée sira Ernesta Cassela v Berlín byly opt vyvolány

povsti, že vyjednává se o anglicko-nmecké sblížení.

Bylo sdlováno, že djí se pokusy docíliti dorozumní
o zmenšení námoního zbrojení Anglie i Nmecka. Ofi-

ciosní »Nordd. Allg. Ztg.« pospíšila si velice s popením
pravdivosti tchto povstí. Nyní pak píše o tomto ped-
mtu berlínský zpravodaj »Frankf. Ztgu«, jenž má styky

s nmeckým kancléským úadem, takto : »Je mnoho
otázek, o nichž by Anglie a Nmecko mohly dohodnouti

se. Jsou jednak na blízkém i dalekém východ, jednak

v oboru osadním. Je známo, že o té neb oné otázce se

vyjednává a za návštvy sira Cassela v Berlín bylo jed-

náno velmi dvrn o otázce bagdadské dráhy a o všem,

co s ní souvisí. Ale i v této píin dlužno obrniti se

trplivostí. Za návštvy zmínné nepekroeny jisté ná-

vrhy a možnosti. Uplynou msíce, než bude lze konsta-

tovati kladný nebo záporný výsledek, pi emž jest míti

na mysli, že záležitost tato je ve spojení s jinými otáz-

kami, o nž vládám londýnské a berlínské jde. Anglicko-

nmecké dorozumní je tak utlou bylinkou, že nelze do-

týkali se jí chvatnou a drsnou rukou. Je vyloueno, že

by Nmecko vzdalo se svého námoního stavebního plánu.
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Známo je, že císa Vilém odmítl r. 1908 za své schze
s králem Edvardem v Homburku tuto myšlenku a že

i nedlouho potom odpovdl v Išlu císa Fratišek Josef,

jenž ml býti v této záležitosti prostedníkem, králi Edvar-

dovi : »Nemožno!« Dohoda s Anglií o nmeckých lod-

ních stavbách mohla by býti uskutenna až po dokonení
nmeckého námoního programu a mohla by záležeti

v tom, že by potom oba státy vždy pedem si sdlovaly

a pátelsky se dorozumívaly, co hodlají initi se svými
lostvy. Taková dohoda byla by však jen ástí doroz-

umní celkového, jež by se týkalo jednotlivých díl za-

hraniní i osadní politiky a všeobecných slib vzájemné

dobré vle obou stát.«

e) Národní majetek Anglie.

Na mezinárodním statistickém sjezdu v Paíži roku

1908 konaném uvádl Alfred Neymark toto:

Souhrn všech penžních hodnot
celého svta r. 1908 okrouhle asi 770.000 mil. frank

Obh papírových penz 19.000 » »

Obnos pevných papírových hodnot 490.000 » »

Obh zlatých a stíbrných mincí . . 16.000 » »

Státní dluhy Evropy ....... 155.000 » »

Dluhy tyto se za posledních 40 let zdvojnásobnily

Vyžadují roní úrok 7000 million frank. Hodnoty drah

se cení na 240.000 mil. frank. Délka tratí 933.850 kilo-

metr dle stavu koncem r. 1907. Z toho pipadá na
Evropu 118.931 million km.

Ohromný majetek dle odhadu statistického jest na-

hromadn v Anglii, nebo ítá se tam národního jmní
na 300 tisíc million frank. V severní Americe je jmní
ješt vtší. Ve Francii poítá se na 230 milliard majetek

soukromý a na 34 tisíc million majetek státní. Nmecko
má asi 220 tisíc million majetku, v Rakousku-Uhersku
odhaduje se jmní na 120 tisíc million korun, v Itálii

na 60 tisíc mil. korun. A jest to nemožno zjistiti pesn,
kolik z obrovského toho majetku patí již pokolení Ja-

kobovu, stálo by to pece za pokus, aspo by se vidlo,

jak soustavn bursami, spekulacemi, akciemi, obchodo-
váním, zejména chlebem a moukou, železem a petro-

lejem, cukrem a uhlím atd., židovský národ nabývá ma-
jetku do závratných cifer se páícího. — Ale to vidti

socanští a pokrokáští štvái nechtjí, ti kií jen hrr
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na klerikály. Slepotou i pytlem jsou praštni? Anglie

má v pádelnách investováno kapitálu asi na 1200 mil-

lion korun našich penz.

Statistika pádelen bavlny na zemi. Co úsilí a práce

vyžaduje odívání lovka, o tom mžeme si ovšem ne-

jasné pontí uiniti ze statistiky pádelen. Mezinárodní
spolek sdružení pádelnických a tkalcovských, který pod-
nikl v posledních letech pravidelná vyšetování o pá-
delnách a zásobách bavlny v jednotlivých zemích, uve-

ejuje ve svém nejnovjším sešitu zprávy o stavu

z 1. bezna 1909. Dle toho existuje od 1. bezna v pá-
delnách bavlny 130,795.927 veten proti 125,097.583

v téže dob roku minulého. Rozsah a rozvoj jeví se dle

inných pozorování v jednotlivých zemích takto

:

Veten bylo v
1. bezna 1908 1. bezna 1909

Anglii . 51,976.650 53,471.897

Nmecku . 9,582.855 9,881.321

Francii ...... . 7,006.428 6,750.000

Rusku 6,800.000 7,829.210

Rakousku . . . . . 3,777.044 4,162.295

Itálii 3,800.000 4,000.000

Švýcaích . . . . . 1,492.170 1,403.012

Japonsku . 1,540.000 1,695.879

Španlsku ... . 1,800.000 1,853.000

Belgii . . 1,155.787 1,200.000

Portugalsku . . . . 378.016 450.000
Hollandsku . . . . . 386.220 417.214
Švédsku 420.000 430.000
Norsku 73.360 75.000
Dánsku 76.060 77.644

Spojených Státech . . . 27,000.000 27,846.000
Indii . 5,300.000 5,756.020
Kanad 795.000 855.293
Mexiku 727.700 2,552.142
Brasilii . 1,000.000 2,552.142

Úhrnem . . . 125,097.583 130,795.927

Zizovalo se veten toho asu podle odhadu spolku

na 3,017.492; z toho pipadá na Anglii veten 1,467.388,

na Nmecko 416.258, na Francii 79.796, na Rusko
361.284, na Rakousko 158.378, na Itálii 184,732, na Ja-

ponsko 258.452, na Španly 3000, na Portugalsko

20.000, na Švédsko 40.792, na Indii 19.868.
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Pesná šetení o druhu veten a o pohotových zá-

sobách byla vesms inna 1. bezna 1909 na 113 mil.

752.697 vetenech; z tchto bylo 63,238.178 samoinných
a 50,514.519 okružních, 19,556.843 vetena zpracovávala

egyptskou, 94,195.854 americkou, východoindickou a ji-

nou bavlnu.

f) Válené lod Anglie.

Anglický kapitál ukazuje svou sílu v stavb vále-

ných lodí. Stavba obrovských válených lodí se popisuje

následovn.
Dreadnoughty. Jméno toto stalo se dnes populárním

a milliony lidí je pronášejí s hlubokým povzdechem,
akoliv snad moskou nestvru, která se jím oznauje,

ve svém život nikdy nespatí. Nepohlcuje lidi jako

jiné moské obludy, ale za to vyžaduje milliony

korun, jež ubozí poplatníci musejí v potu tváe pro ni

vydlati. Nkterým státm hrozí finanní zkázou a jmeno-
vit v Nmecku, kde se stala bžkem chorobné velko-

manie, vyžaduje na poplatnicích krvavé obti. A tu jest

jen pirozeno, že se z Nmecka vloudila také do Ra-

kouska. Popíšeme tu moský kolos anglický, jenž se

nyní napodobí ve všech válených lostvech, aby si naši

poplatníci mohli o nm uiniti pedstavu.
Anglický »Dreadnought« jest obrnnec, který byl

po dlouhých a velmi drahých pokusech roku 1906 spuštn
na moe a má veškeré žádoucí vlastnosti, jakých možno
dnes dosáhnouti. Má silný pancí a velkou rychlost a

dovoluje pi tom silné dlostelecké vyzbrojení. Zárove
je velmi stabilní, takže snese i velikou boui a mže ko-

nati dlouhou plavbu, aniž by musil naloditi na stani-

cích uhlí.

Deplacement nebo objem ponoené ásti lodi iní
17.900 tun (1 tuna= 100 kub. stop nebo 2*83 kub. metr,
tedy asi 2830 kg.), pi délce na vodní áe 149 m., šíce
25 m. a ponoru 8*1 m.

Tleso lodní jest zhotoveno z oceli a opásáno pan-

cíem z niklové oceli sahajícím asi jeden metr pod vodní
linii. Ten jest 279 millimetr silný ve stedu lodi, kde
chrání kotle a parní stroje, kdežto na zádi a na pídi

toliko 152 nebo 101 mm. Okrouhlá paluba pod vodní
linií je kryta pancíem 70 millimetr silným.

Na palub nalézá se pt vží, opásaných pancíem
279 millimetr silným a spojených pancéovými rourami
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s prachárnami a komorami na granáty, ležícími hluboko
pod vodou. Dv vže stojí na obou stranách stedu lodi,

jedna na pídi a dv za sebou na zádi lodi, takže mohou
stíleti i na strany. Velitelská vž, chránná pancíem
jako ostatní, stojí za pední dlovou vží. V ní se nalézají

parní kormidlo, telegrafy, pístroje pro elektrické vý-

stely atd.

V každé ze zmínných pti vží jsou umístna dv
dla Woolwichského systému, kalibru 30*5 cm. Délka

každého dla iní 11 metr; roura sama váží 70.100 kg.,

kdežto granát váží 567*5 kg. a jeden náboj prachu
85*13 kg. Pancéový granát probije ocelovou plotnu

70*6 centimetr silnou. Mimo to má Dreadnought 27

rychlopalných dl kalibru 7*6 centimetr a pt podvod-
ních rour pro vystelování torpéd. Z tch jsou tyry
v bocích lodi a jedna na zádi.

Dva lodní šrouby ženou turbinové parní stroje silou

23.000 koní a dodávají lodi rychlosti 21 moských mil

za hodinu. Uhelné sklady jsou tak zaízeny, že posky-

tují ásten ochranu jako pancí pásový a pojmou až

2700 tun uhlí. S tímto možno rychlostí 10 mil za ho-

dinu vykonati plavbu 5800 mil.

Na obou stožárech jsou pancéové koše s rychlo-

stelnými dly. Stžn jsou též z oceli s vnitní chodbou
do koše. Posádka »Dreadnoughtu« ítá asi 800 muž.

Tím však nespokojuje se námonictvo naší doby, nýbrž

chce vtší rychlost, žádá lodi ješt vtších rozmr, silnjší

pancí. Proto Dreadnoughty, jež stavjí námoní státy

nyní, pesahují již nosnost 20.000 tun o 40.000 kosk. silách.

Lodi ty se stavjí ovšem dle typu prvního Dreadnoughtu,
ale s mnohými zmnami. Jmenovit má každý stát takka
dla vlastního systému. Kam zápol ten ve zbrojení na

moi povede, nemožno pedvídati, ale pro mnohé státy

jest finanní zkázou. Teba jen povážiti, že každá taková

lo stojí pes padesát million korun a vyžaduje asi ti léta

k stavb a vyzbrojení.

Na bude Rakousko stavtí Dreadnoughty? Praví se,

že prý je jich teba na ochranu pobeží proti Itálii,

akoli trojspolek posud formáln trvá, v Anglii však tuší,

že tím má býti vlastn nepímo posílena námoní moc
Nmecka, jemuž se takto Rakousko odvduje za pomoc
v balkánské krisi. Proto ozývají se již v Anglii hlasy,

že je nutno stavtí ješt více Dreadnought, než jest

v rozpotu, aby námoní moc Velké Britanie, která se
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posud udržovala na výši válených lostev dvou velmocí,

totiž Francie a Nmecka, nyní mohla vyrovnati také toto

nepímé sesílení nmeckého lostva.

g) Dlnické-organisace v Anglii.

Akoliv je Anglie nejbohatší zemí na majetek pen-
žitý, je pece povážliv odvislá na zásobování potravi-

nami z cizích zemí. A v tom se jeví její chudoba. »Nár.

Listy « pinesly 23. ledna 1910 tuto úvahu:

Roku 1838 zakládá Cobden v Anglii svou pro-

slulou ligu proti obilním clm, Anticorn-lawleague. Byla

výrazem zmnných pomr hospodáských, do nichž

vstupovala Velká Britanie, a tlumoila pání tch, kdož
vstupovali na její jevišt hospodáské jakožto nový roz-

hodující faktor. Po velikých pevratech výrobních, jichžto

byla Anglie svdkem koncem osmnáctého a poátkem
devatenáctého století, bylo jasno a zejmo, že stará An-
glie se svými tendencemi ochrany zemdlské jest de-

finitivn pekonána a že Anglie budoucnosti bude státem

s rozhodující — i politicky — pevahou prmyslovou,
státem, který bude sice odkázán se svou potebou po-

travin na cizí dovoz, který ale v rostoucí mohoucnosti
své výroby prmyslové nalezne hojn náhrady za obti
a náklady této zmny. Vlastním organisátorem slavné

ligy proti obilním clm byl John Bright, svého druhu
talent prvního ádu. Mšanské a dlnické tídy s nad-

šením vstoupily do ad její a agitace jejích vdc nabyla

rozmr ped tím neslýchaných. Dlnictvo, kterému cíle

ligy pirozen byly vysoce sympatickými, tvoilo reso-

nanní pdu tohoto hnutí, které celým svým ostím
obracelo se proti tehdejšímu složení parlamentu angli-

ckého. V nm rozhodující slovo mly tídy zemdlské,
hlavn tídy velikých statk.

Jest pirozeno, že tato vtšina provozovala politiku

sob vyhovující a, ponvadž cizí obilí nabývalo stále

více vstupu na anglickou pdu, sáhla k nejbližšímu pro-

stedku, kterým by bylo možno staviti vliv tento, to jest

vysokým obilním clm. Tím ovšem stalo se, že ceny
potravin stoupaly do netušené výše, zatím co na druhé
stran dlník, nejsa ješt organisován, nemohl staiti

svou mzdou na náklady živobytné. Nesluší zapomínati,

že v tchto dobách dly se teprve prvé nábhy k vy-

budování slavných odborových anglických spolk dl-
nických, a teme-li dnes slavné modré knihy o anket
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dlnické, shledáváme, jak bezvýhledným bylo položeni

tehdejších pracovních tíd anglických. Lichva s potra-

vinami nabývá rozsah úžasných a nebyly ídké pípady,
že ten, kdo mohl platiti hotovými, dostal potraviny až

0 50% lacinji, než ten, kdo byl nucen rznými po-

mry kupovati na úvr to, co poteboval k výživ své

rodiny.

Tehdejší hnutí dlnické bije se následkem toho
jednak za svobodu koaliní, aby takto zajistilo si vliv

ve vcech veejných a zárove bylo rovnocenným i-
nitelem pi sjednání pracovní smlouvy se zamstnavateli,

jednak rozmnožuje ochotn a s nadšením ady ligy proti

obilním clm, aby konen rozmetány byly nesnesitelné

již pomry živobytní, za kterých by Anglie skuten
svými širokými masami byla se stala zemí proletariátu

v nejhorším slova smyslu. Zde, v této agitaci proti

obilním clm, schází se dlnictvo, jak již eeno, s mšan-
stvem. Toto domáhá se nejen vtšího vlivu ve správ
vejných vcí, nýbrž shledává z denního života i z ob-

chodní svojí innosti, že budoucnost anglického ob-

chodu i prmyslu tkví ve vývozu, ve svobodné, volné

tržb, která pro Anglii proto jest dobrodiním, pon-
vadž výrobn a technicky stojí ona nejvýše a po-

nvadž mže soutžiti kdykoliv a s kýmkoliv, i s evrop-

skými tovary na evropských kontinentálních trzích. I pro

toto heslo svobodné tržby bylo hojn pochopení v a-
dách dlnictva, ponvadž zvýšená produkce souasn pi-
nášela možnost domáhati se lepší mzdy. ím více vy-

rstá prmyslových závod — tak uvažováno bylo

v tehdejších kruzích dlnických — tím více odklizován

bude pebytek nezamstnaných dlník a tím více také

zlepší se sociální pomry dlnictva, anebo alespo vzrostou

vyhlídky na postupné zvyšování mzdy.
Tehdejší celní soustava anglická, chránící v prvé

ad produkty zemdlské, vybudována byla na tak zv.

pohyblivé skále. Její zásady tkví v tom, že clo stoupá

rovnomrn s klesajícími cenami obilí a klesá rovno-

mrn se stoupajícími cenami jich. Pi cen 68 sh. za

1 quarter inilo clo 18 sh. 8 d., pi cen 80 sh. jen 1 sh.

Roku 1842 anglický parlament iní sice jakýsi ústupek,

zmenšuje do jisté míry obilní cla, tak že nadále poíná
celní sazba obnosem 20 sh. pi cen 51 sh. a klesá až na

/ sh. pi cen 75 sh. na 1 quarter, ale jen s nepatrným

výsledkem. Reforma z r. 1842 ukazuje se záhy ne-
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dostatenou a hlavní initel, který prolomil odpor parla-

mentu, byl hlad, jímž navštíveny byly Anglie a hlavn
Irsko r. 1845. Bylo zejmo, že dosavadní položení dl-
nictva nadále jest neudržitelno a že by vedlo nezbytn
k revoluci, nehled ani k tomu, že hnutí dlnické ohro-

žovalo samy základy prmyslového vývoje Anglie a tím

vlastn moc i sílu Velké Britanie. V tom spoívala ve-

likost Roberta Peela, že dovedl porozumti situaci a že
— teba vdce konservativní vtšiny tak úzce souvisící

se zemdlskou produkcí Anglie — dovedl provésti re-

formu pronikavou (1849), kterou zrušena pohyblivá škála

a místo ní zavedeno pevné clo obilní 1 sh. na quarter.

Od té doby vstupuje Anglie pevn a neodvolateln na
dráhu svobodné tržby, by obilní clo reformou z r. 1864
snížené o 3 d. za 1 quarter bylo zrušeno úpln teprve

r. 1869. Na této linii stává se konservativní Peel spolu-

pracovníkem liberál Cobdena a Brighta, jimž vdný
Manchester postavil pomník, a zavádí svobodnou tržbu,

zatím co reformy volebního práva do parlamentu an-

glického uvádjí sem vtšinu zástupc prmyslových
a obchodních. Tm dovršena jedna z nejzajímavjších

period vývojových Velké Britanie a tím bylo zejm pro

moderní politiku vbec dokumentováno, že na moderní
stát nemže zstati hospodáské a sociální složení jeho

píslušník bez velkého a pronikavého vlivu.

Ideje svobodné tržby razily si pak dráhu na konti-

nent evropský a vda národohospodáská, která vždy tak

ochotn erpala ze živých poznatk anglických, rozši-

ovala je zde. Zjednaly si pístupu i do celn-tarifní

politiky státní, až konen se ukázalo, že rozvíjející se

prmysl pevninových stát evropských nemže bezpod-
mínen a nekriticky pijímati to, co prospívá silnému,

zmohutnlému a pevn zakotvenému prmyslu anglickému.

V Nmecku Bismark staví se v elo ochranáské politiky,

na Rusi jest jejím apoštolem slavný chemik Mendlejev,
pod vlivem celní ochranáské politiky nmecké vstupuje

na tuto dráhu i Rakousko, zatím co Francie zstala vrna
tradicím ochrany domácího prmyslu. Ale mnohem
mocnji nežli Evropa mohutnla pomocí ochranných cel

Unie severoamerická, která stává se jedním z nejdleži-
tjších a nejmocnjších soutžník mateské kdysi zem.
Tento vývoj prmyslu neanglického dál se na úet Velké
Britanie, která však z ady dvod nebyla nucena vno-
vati tomuto faktu zení. Ješt ped málo léty vdce
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dnešních ochranáských proud Joe Chamberlain byl pe-
svdeným politikem svobody tržní, až jeho cesta do
jižní Afriky, kde ml píležitost mluviti o hospodáské
budoucnosti Anglie s Cecilem Rhodesem, pesvdily ho
o opaku. Z Afriky vrací se bývalý sekretá kolonií jako

pesvdený stoupenec ochrany celní a zaíná bezpod-
mínen a ihned velikou a mohutnou agitaci pro nové
své zásady.

Naráží na veliký odpor. Manchester se svým veli-

kým prmyslem bavlnáským stojí rozhodn proti he-

slm ochrany celní a nedává se ani pesvdovati daty

rostoucí síly amerického, nmeckého a japonského

prmyslu bavlnáského, stejné stanovisko zaujímá neoby-

ejn dležitý pro Anglii prmysl uhlaský a železá-

ský. Zdá se, že doba ochraných cel ješt nenastala a že

speciáln nutnost její není prokázána skutenými po-

tebami anglického prmyslu a obchodu. Proto také

chef kabinetu, ve kterém Chamberlain byl nejvlivnjším

initelem, Balfour, dosti nerozhodn podporuje idee své-

ho sekretáe kolonií. Ukazuje se však, že Chamberlain
ml více pochopení pro poteby své vlasti i pro proudy,

které v ní v budoucnosti uplatniti se mly, než ti, kdož
odbývali s posmškem jeho veliké ei a jeho ducha-

plné agitaní letáky. Asi po šest let provádla se v An-
glii s neobyejnou energií propagace pro ochranu celní

a asi po 6 let neustává Chamberlain pesvdovati angli-

cké dlnictvo, jakých výhod mu mže pinésti tarifní

reforma, která by výnosu cel užila pro pojištní dl-
nické.

Poslední volby ukazují, jak netušené pokroky agi-

tace tato uinila a jak hluboké koeny zapustila. Dosud
nejsou ješt skoneny a dosud nejsou známy definitivní

výsledky. Avšak jisto jest, že veliká liberální vtšina jest

vážn ohrožena a že liberálové mohou udržeti vládu

svoji jen za podpory irských nacionalist a dlnické
strany. Dle dosavadních výsledk zdá se, že unionisté,

kteí pijali uení Chamberlainovo, nyní již urit budou
míti v novém parlamentu vtší poet zástupc než

liberálové a že liberální vláda nebude s to, aby
prosadila bezvýhradn to, s ím vstupovala do vo-

lebního zápasu. Nutno arci nepokryt doznati, že

boj liberálu proti horní snmovn a proti vtšin jejího

aristokratického živlu byl a jest rozhodn pokrokovým a

sympatickým každému, kdo cítí s vcí svobody, nutno
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nepokryt doznati, že unionisté jsou v celé ad otázek,

jak ukázalo se speciáln pi jednání s Education Bili,

živlem reakním, avšak na druhé stran jest stejn jasno,

že jich cíle hospodáské, formulované Chamberlainem,
jsou východiskem a základem budoucí ekonomické poli-

tiky Spojeného království. To cítí se do jisté míry i na

stran liberální a práv proto vklínny do rozpotu libe-

rální vtšiny sociáln-politické ústupky pro pracující tí-

dy anglické. Jest však význano, že ani tento veliký fakt,

který jest netušeným pokrokem státního socialismu, ne-

dovedl získati dlnictvo bezpodmínen pro liberální stra-

nu a že práv v ad dlnických okres vítzí unionisté.

Z toho jest zejmo, že i mezi prmyslníky a obchod-
níky i mezi prmyslovým dlnictvem ideje ochrany
tržby nabývají pdy a není nejmenší pochybnosti o tom,

že veliký rozmach Spojených stát severoamerických a

Nmecka razil dráhu této zmn názorové.

Veliké úspchy unionist nejsou však pouze dležitý

pro další ekonomický a sociální rozvoj Velké Britanie,

nýbrž nemohou zstati bez vlivu i na vývoj pomr
svtových vbec. Celní ochrana jest doplnna požadav-

kem silné válené výzbroje Spojeného království a uni-

onisté jsou souasn zastanci politiky, pracující k vdo-
mému a pronikavému osamocení Nmecka. Pro nás tento

veliký fakt není bez dalekosáhlých dsledk. Nmecko jest

jedním z našich nejvážnjších konkurent a ím více bude
doléhati ostí anglické soutže na tovary nmecké, tím

více stžovati bude konkurence nmecká náš obchodní vývoj

zahraniný na Balkán a jinde. V posledních letech Rakousko
uinilo po prmyslové stránce pokroky neobyejné. ada
jeho prmyslu nemže se dnes již obejiti bez velikého

vývozu. » Vrnost Berlína« za pomoc pi annekní poli-

tice bosenské nemže býti s naší strany placena podla-

mováním našeho vlastního hospodáského rozvoje. Co
Nmecko od nás bude žádati, ukázalo se již zcela jasn
pi požadavku poplatk plavebních a ukáže se pozdji
ješt zejmji. Pi tom nesluší zapomínati, že v Nme-
cku jest silná reakce proti tak zv. »politice vrnosti», o
které oficiální Berlín tak rád mluví a na které naši Nm-
ci založili celý svj postup, reakce, která dokazuje,

že tato vrnost nemže jiti dále, než kam sahají hospo-
dáské i mocenské interesy Nmecka. Nmecko vdomo
si významu trhu ruského pro sebe, není již zá nového
kanclée tak pesvdivým odprcem Ruska, jako za Bii-
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lowa a hledá, teba za souasných výhržek, cestu tiché

dohody s ním. Mají tyto momenty pro naše hospodá-
ské snahy zstati nepovšimnuty? Není teba, abychom
práv na základ výsledku anglických voleb rozvinuli

v plné šíi otázku nové hospodáské politiky rakouské,

speciáln politiky, která by rovnala našim tovarm cestu

na Balkán a Rus? To arcif znamená, aby upuštno bylo

ode všeho, co odráží od nás Rusko a co nás iní ne-

sympatickými na Balkán. Ukáže se zajisté záhy, že více

porozumní pro velikost této íše mli ti, kdož hledali

cestu pátelství na jih i východ, než ti, kdož mluvili o

velezrád, skrývajícím se prý za tímto úsilím.

g) Bavlna.

íšskonmecký úad koloniální vydal pamtní spis

o otázce bavlny, nejdkladnjší práce v tomto oboru,

opená o nejnovjší data. Co se skrývá pod otázkou

bavlny, dá se íci velmi strun : zvyšovat tžbu surové

bavlny tak, aby pírstek držel stejný krok se vzrstem
bavlnáského prmyslu. V tomto smyslu však existuje

nejen bavlnáská, nýbrž lnáská, vlnaská, kožaská
otázka, ba nechybíme, ekneme-li, že poteba surovin

pro odv a obuv roste rychleji, než o mžeme ron
více tžit. Zjev jest dojista povážlivý, související s vt-

ším rozplozováním lidstva v severnjších ástech zem-
koule, kde odv jest nezbytnou potebou. Odtud zajisté

také stále stoupající ceny odvních látek. íšský kolo-

niální úad zabývá se ve svém pamtním spise jen je-

dnou z nesetných otázek sem spadajících, otázkou mož-
ného zvýšení produkce dnes dojista nejdležitjší suroviny

textilní, bavlny. Otázka tato není jen otázkou zúastn-
ného prmyslu, jak dokazuje pamtní spis citátem z po-

sudku Departement of Agriculture Spojených stát, dle

nhož obývá zemkouli okrouhle 1.500,000.000 lidí,

z ehož jest pravideln obleeno jen 500,000.000 lidí,

tedy !

/3 ,
kdežto ostatní jsou buto »nepravideln« oble-

eni a 250,000.000 chodí vbec neobleeno. Zaíná-li

nouze o bavlnu a jiné odvní látky již te, kdy jest

poádn ošacena jen l

/s lidstva, zaíná býti teplo pi
myšlence, že zbývající massa lidstva má pece rovnž
nárok na ošacení, a zaíná nám býti úzko z civilisace

lidstva. Pamtní spis cituje anglický výrok o ín: »Až
bude jak se patí civilisována, spotebuje ína se svým
430,000.000 ítajícím obyvatelstvem celou nynjší vý-
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robu bavlny z celého svta« a ínský výrok: »Kdyby
mj národ (íané) upoteboval bavlny tak, jako Ame-
riané, a každý ían nastavil košili o jeden coul, bylo

by k tomu zapotebí celé výroby bavlny jihoamerických

stát spojených.« Nejhorší jest, že produkci bavlny jsou

položeny meze klimatickými pomry. A nejen to, pro-

dukce sama trpí zvláštními pomry agrárními, jak se vy-

vinuly prbhem let v dležitjších výrobních obvo-

dech. Celková produkce svta inila v letech 1904— 1908 :

1904 21,005.175 balík,

1905 18,342.125

1906 22,008.718

1907 18,818.111

1908 21,247.744

po 500 librách brutto, 478 librách netto.

Roku 1908 dodaly k této sklizni:

Britská Indie 14*9%
Egypt 6‘5°/

0

Rusko 4*3°/
0

ína 3*1%
Brasilie 2*2°/

0

Ostatní zem 2*6

%

Z této sklizn spotebovaly Spojené Státy 26‘8°/o,
Velká Britanie 18*1%, Nmecko 9*1 °/

0 ,
Britská Indie

8*6°/
0 ,

Rusko 7*8°/o> Francie 5°/0 ,
Itálie 4*8%, Japan 4*7%,

Rakousko-Uhersko 4*l°/o> ína 2*1%> Brasilie l*9°/0 ,
Špa-

nlsko l‘70/ 0 ,
ostatní zem 5*3°/o-

Zájem prmyslu textilního nese se v této dob ni-

koli k této primérní otázce, nýbrž smrem jiným: totiž

k pesouvání tžiska prmyslu textilního do zemí su-

rovou bavlnu produkujících, ímž vysýchá poznenáhlu
pramen surovinové nabídky pro zem, které jsou na cizí

surovinu odkázány. Nebezpeí plynoucí ze závislosti na
cizí surovinové produkci bylo vždy uznáváno. Prmysl
textilní sám pocítil na své vlastní kži dsledky tako-

véto závislosti za obanských válek v Severní Americe,
kdy produkce surové bavlny klesla od r. 1862 do r. 1865
ze 2.146,000.000 liber na 143,000.000 liber a cena rá-

zem stoupla z 13*0 cent na 101*5 cent za libru. Byly

to práv doby, které byly zaplaceny millionovými ban-

kroty. Na podobná nebezpeí, plynoucí ze závislosti su-

rovinové dnes nikdo nemyslí. Za to jest pozorovati
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úsilnou snahu stát, které mají k disposici pdu klima-

ticky vhodnou, aby zajistily svému prmyslu surovinu

dostatenou vlastní výrobou surové bavlny, ponvadž
vývoj prmyslu textilního ve státech bavlnu vyrábjících

jest mnohem rychlejší, než výroba suroviny, takže množ-
ství vyvážené bavlny absolutn i relativní klesá.

Poet veten
r. 1890 1906 1910

Ve Spoj. Státech . 14,600.000 25,500.000 28,000.000

Ve Vých. Indii . . 3,400.000 5,200.000 6,100.000

Tedy ve dvou nejdležitjších výrobištích surové

bavlny stoupl poet veten

od 1890—1906 o 74 a 55°/
0

» 1890—1910 o 91 a 79-4%.

Naproti tomu stoupal v téže dob poet veten
v Evrop od r. 1890— 1906 o 41°/0 ,

od r. 1890— 1910
o 54*60

/o> v Anglii od r. 1890— 1906 o 14°/0,
od r. 1890

do 1910 o 19*9°/p.

Vedle toho jest ovšem známý fakt, že bavlnáský
prmysl dosáhl takového rozvoje, že dnešní produkce
surovinová nestaí jeho poteb, totiž nestaí k tomu,

aby továrny mohly býti pln zamstnány. Pes to, že

výroba v pádelnách byla ve vtšin zemí, ano i do-

konce v samotné zemi bavlny — Americe obmezena,
stoupá spoteba bavlny, což jest následek šíení pr-
myslu do zemí dosud pevahou agrárních. Svtová spo-

teba bavlny inila podle zprávy censorního úadu ame-
rického toliko 4

/5 výkonnosti továren, takže kdyby mla
bžeti všecka vetena a stavy, musilo by se sáhnouti

k zásobám, které by byly ovšem brzy spotebovány.
Ponvadž úroda bavlny záleží na etných neznámých
okolnostech, zejména na poasí, a spoteba proti výrob
stojí v nepíznivém pomru, kolísají ceny bavlny v po-

sledních letech úžasnou mrou, což zavdává ovšem zase

píležitost ke spekulaci. Velikou pevahou jest textilní

prmysl dnes položen na spekulaních základech, mezi

velkými vlnami cenovými za surovinu leží ztráty a vý-

tžky prmyslu. Také tato spekulaní základna, na niž

textilní prmysl pi odbru suroviny jest odkázán, není

nikterak dobrá. Obas vyskytnou se pokusy a návrhy,

které smují k odstranní spekulace s bavlnou. Ale

spekulace se vžila již tak, že arti prmysl nechce o rádi-
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kálnjších prostedcích proti terminovému obchodu sly-

šeti. S druhé strany usilují producenti surové bavlny

o zvýšení ceny a pi dnešní své organisaci propagují

dokonce i myšlenku restringovati radji osevní plochu,

jen aby skuten vyšších cen se docílilo.

Bavlnáský prmysl svta jest soustedn v Anglii,

po ní pak v Nmecku.

h) Mezinárodní lupii pokladen.

»Hamb. Nachr.« pinesl 11. dubna 1911 tento

lánek

:

Boj proti moderním zloincm není pouze krimi-

nalisticko-vdeckým, ale stal se v praktickém smru také

jiným. Moderní zloinec stal se kulturním lovkem,
jenž používá technických a dopravních prostedk. Zlo-

iny páše nikoliv z bídy, ale z touhy po luxuriosním

životu. Z této píiny nejeví se nám v polohedvábné
epici, jak jej zobrazují karikaturisté, ale obut v lakýrkách,

hlavu pokrytou cylindrem, nikterak neliší se od tucto-

vých elegán. Nežije také ve tmavých místnostech, ale

pohybuje se ve velikých kavárnách a skvlých noních
etablisementech. Magdeburský proces s kupcem Ottonem
Kniteliusem ukázal nám tento život zdání. Knitelius byl

typem moderního zloince.

Kdo spatil tohoto muže, bloumajícího ve tíd
Unter den Linden, anebo setkal se s ním v známém
noním lokálu pi sektu, netušil jist, že prostedky
k tomuto životu docílil velikými zloiny, jichž dopou-
štl se doma i v cizin. Obrácen k porotcm pravil,

že se mu hnusilo doma obírati chudé lidi o poslední

jejich majetek. U lékárníka Rathge-a, kterého zastelil

chtl si osvojiti 60.000 marek, s nimiž hodlal zaíti v ci-

zin spoádaný život (!). Touha po blahobytném životu

stala se osudnou také »baronu z K.«, jenž jsa synem po-

rýnského uence obanského jména, odpovídá se práv
ped berlínskou trestní komorou z celé ady zloin,
jako na p. pechovávání a nadržování jiným zloincm.
Tento lovk vydával se v noních lokálech berlínských

za kyrysnického poruíka v záloze, projíždl se v zoo-

logické zahrad a získal si pístup do nejlepších spole-

enských kruh; zrána však dovedl, ozbrojen zabijákem

oloupiti prostitutku o noní její výdlek. Pelíení s ním
stejn jako s Kniteliusem poskytlo zajímavého pohledu

do berlínského noního života a dokázalo, jak všichni

19Rudolf Vrba: Vláda penz.
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tito lidé jsou ve všech velkomstech doma a jak ve

všech tchto stediskách života mají styky.

K úelnému boji proti tmto koovným mezinárod-

ním zloincm jest nutno, aby velkomstský kriminalista

pedevším vdl, kde mají své skrýše, svá místa k do-

staveníkm, což je dle zloineckého milieu rzným.
Proež jest nezbytno, aby pronásledující zloince krimi-

nalist zjistil, kterému milieu náleží stíhaný zloinec.

V tomto prostedí musí se vyznati takový úedník a

sice nejen v míst svého bydlišt, ale také musí znáti

útulky takové v jiných velkomstech doma i v cizin.

Zvláštním mezinárodním zloineckým typem jsou

ruští a uhersko-halití židé. Picházejí z Varšavy, Kra-

kova, Lodže, Lvova, zdržují se v Berlín v Scheunen-
viertel, odkud iní výpravy do všech velkých mst N-
mecka, jakož i do Paíže, Londýna a Stockholmu, kdež

všude loupí a kradou, naež vracejí se obtžkáni lupem
do svých domov zpt, kde jsou asto povoláváni jako

obchodníci »k význaným« estným postavením. Tyto
lidi možno oznaiti jako lny zloinecké bandy, rozší-

ené po celém svt. V New-Yorku, Buenos Aires, Rio

de Janeira setkáváme se se leny této spolenosti jako

s obchodníky s dvaty, jinde jsou kapesními zlodji,

zlodji ve vlacích drah, zlodji tobolek, lupii, kteí vni-

kají do byt, do závod klenotnických a pepadají
chodce na silnic ch.

Vzpomínám tu na ti Rusy, Mosesa Schulwarcze,

Isrola Itsche a Warschowiaka, kteí odcizili v lét t908
lipskému uedníku 3000 M. za bílého dne zvláštním tri-

kem. Bydleli v Berlín v tíd výše jmenované. Pro
Schulwarcze, uprchnuvšího lupie ze Sibie, došlo krátce

po jeho zatení telegraficky poslaných 1000 marek, aby
si mohl zaopatiti zástupce. K tomuto milieu patí také

Stanislav Bedná, zúastnný na vražd myslovické, jenž

vynoil se také v Berlín v jmenované již tíd a uprchl

nyní do Ruska. Jest spoleníkem loupežného vraha

Sucholewského, zateného v newyorském pístavu stráž-

níkem Busdorfem. Také tento zloinec byl nkolikráte

v Berlín a zdržoval se v stanovištích polských zloinc,
ímž se stal známým kriminální policii. Vystupoval pod
šesti rznými policii známými jmény. Po uveejnní
jeho podobizny policejními úady, poznal Busdorf »sta-

rého známého « Sucholewského, jehož pronásledování byl

nucen ujati se brzy. V Brémách etl Busdorf v listin
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cestujících jedno ze šesti jmén, jichž Sucholewski po-

užíval. Brzy se pesvdil urit, že jest to Sucholewski

a vyžádal si od vyšetujícího soudce Beuthenerského

další instrukce. Ve dvou hodinách dostal Busdorf rozkaz

k pronásledování zloincov pes oceán, jist k uspo-

kojení všech výkonných policejních orgán.
V jednom z dívjších svých lánk o tomto the-

matu vyslovil jsem se mezi jiným, že halisko-polským
kolonám zloinc, které ze Slezského nádraží vracející

se nebo vyjíždjící krajany olupují a nezaleknou se ani

vykonati vraždu, písluší stálá pozornost úedník policie

nádražní. Tito Poláci, jak již uvedeno, tvoí zvláštní

milieu zloinc. V ekárn IV. tídy Slezského nádraží

a v nkterých sousedních restaurantech scházejí se k do-

staveníkm, pi nichž vymují si zprávy, pijímají do-

pisy atd. Mají urité cestovní programy, dle nichž pro-

jíždjí Nmecko, kradouce a loupíce. Jejich obmi jsou

vlastní krajané, opatení s dostatek penzi, a bývají zlo-

inci tmito zavleeni a zavraždni. Vzpomenouti dlužno

na vraždu v Maršovicích u Nm. Lissy, na lupiské vý-

pady v Berlín, Kasselu, Lipsku, v Halle atd.

Stejn, jako vzpomenutí zloinci, nalézají ve velkém
mst svou koist i jiní píslušníci tohoto druhu lidí:

vydrai, skrývai zlodj, parlamentái, t. zv. » kozáci «,

lupii, vnikající pomocí paklí do uzavených místností

všech druh atd. zde jest hlavní úlohou kriminální po-

licie hledati pojítko. Tak zv. kriminální patronilly, jichž

jest to úkolem, sestávají z 50 vyškolených úedník, kteí

rozdleni jsou ve zvláštní, specielní stráže, mají ve svém
prostedí dokonalou znalost osob a jsou povinni ohla-

šovati vše pozoruhodné jednotlivým služebním oddílm
kriminální policie. Tito úedníci jsou innými pouze ve

služb zevnjší. Pi vtších stíháních, pi všech zloi-

nech vyššího stylu, jsou dležitým velitelstvím. Po-
dobným ústavem jest »Brigade de la Voie Publique«,

vydržovaná paížskou kriminální policií.

Jak dležitou jest osobní znalost zloinectva, doka-

zuje optn vypátrání bankovních lupi myslovických.

Z této píiny snaží se mnohé policejní úady velko-

mstské napodobiti zízení policie Berlínské.

Zde máme doklad v tom, jak židé dovedou zloin-

nou cestou se obohacovati a to beztrestn. Berlínský

professor Lombart vydal zvláštní íslo »Die Juden und
das Wirthschaftsleben«. Zde dokazuje, že židé bohatnou

19
*
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proto, ponvadž jsou v sociálním boji nejschopnjší bo-

jovníci. Zamluje pi tom, že žid je pouen v talmudu,

že svt patí židm. Pak-li tedy žid jde do pokladny
kesana, není zlodjem, bere ze svého. Následkem toho
díla je Lombart nejvtším uencem svta zrovna tak,

jako žid Ehrlich, který vynašel lék proti sifilit je nej-

vtším uencem. Ale židovský tisk zamlel, že kde byl

tento židovský švindl upoteben, nemocní hromadn po
nm pomeli.

ejbezohlednjší vládu nabyl kapitál v Americe. Od-
tud zde poekadlo všemocný dollar. Hlavní bursa

jest v New-Yorku. R. 1908 bylo na této burse vydáno
za 756 million dollar nových hodnot, ponejvíce akcií

drah. Amerika má tak zvané národní banky, jichž poet
koncem roku byl 6853. Banky tyto mly 921 million
dollar akciového kapitálu, bankovek v obhu 613 mil-

lion doll. Vklad spravovaly za obnos 4750 million
doll. Celý movitý majetek národních bank amerických

by! koncem r. 1907 odhadnut na 8407 million dollar,

asi 33628 million K. naší mny. New-yorské banky od-

útovaly r. 1907 obchodních út za 144.888 million
dollar. Za r. 1907 bylo na burse v New-Yorku vydáno
za 1156 million dolar nových papír.

Strašlivá je vláda millioná v Sev. Americe. Všecko
mají ve své moci. V Hamburku žil kupec jménem Dúmchen.
Týž vydal v Berlín r. 1908 spis »Monarchen u. Mam-
monarchen«, to jest vládci a vládci z mamonu. V tomto
spise vyliuje hrozné sociální pomry Sev. Ameriky.

Amerití millionái mají pevnou organisaci, sdružení mezi

sebou, jimž se u nás íká »kartel«, v Americe »trust«.

Jako jsou socíni organisovaní u nás. Obchodník Dúmchen
ml v Hamburku obchod s petrolejem a tím pišel

stále do styku se sev. Amerikou. Dúmchen popírá, že

cenu zboží dlá konkurence, to jest soutž. Kapitalista

Rockefeller v sev. Americe založil trusty výrobc a obchod-
ník. Tyto trusty dlají ceny zboží. Továrník nezbohatne tím

že trhá mzdu dlníkm, to vše jest již zastaralé. Millionái

bohatnou ze spekulace se zbožím. Spekulanti skoupí

veškeré zboží ve všech továrnách a pak ho dávají na

trh. Tak to dlají dnes banky u nás. Rockefeller takto

pvodn kramá v Clewelandu založil trust na petrolej

XIV. Kapitalism v Americe.
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Zmocnil se všech pramen petroleje v sev. Americe,

skoupil istírny petroleje a dlal pak cenu petroleje sám
jak chtl. Organisovaný tento prodej petroleje na celém

svt je znám pode jménem Standard Oil Trust. Podle

tohoto vzoru dlají se jiné trusty v jiných státech.

Severní Amerika byla až do roku 1907 neobmeze-
ným rejdištm mocných dobrodruh, kteí na tuto zemi

pivedli veliké hospodáské pohromy. Rejdišt tchto
dobrodruh, vlastn zlosyn ve velkém, jest bursa v New-
Yorku. Zde se vydávají akcie všelikých švindléských

podnik a placené k tomu noviny lákají obecenstvo, aby
kupovalo. Za jedinký týden se na burse v New-Yorku
prodá až 6 million kus papírových hodnot. Podle toho

to vypadá i jinde.

Dovoz na drahách severo - amerických oividn
klesá. Tak bylo poátkem února na severo-amerických

drahách 120.000 prázdných vagon v neinnosti. Není
co vozit. Státní pokladny vykazují povážlivou prázdnotu,

bylo v nich koncem února všeho všudy 150 mil. dollar,

obnos to velice nízký. Státní hospodáství Severní Ame-
riky skonilo za loský rok schodkem 114,600.000 dol-

lar. Na letošní rok se odhaduje státní schodek dokonce
na 150 million dollar. Snmovna ve Washingtonu
pomýšlí prý na zavedení nových daní. Státní správa má
v práci veliké stavební podniky. Tak stavba prplavu
panamského bude prý vyžadovati ješt malikost 400
million dollar. Nesmíme ovšem zapomenouti, že po-

lovice z toho se rozkrade. Na regulaci ek jest povo-
leno 800 million dollar. Také se nesmí více v Se-

verní Americe lesy káceti, jest k tomu teba svolení

vlády. Amerika prý snadno mže vydržeti státní dluh

v obnosu 5000 million dollar. Národní majetek se

odhaduje pro celou Unii na 116.000 milion dol-

lar. Na to se pece mže nasekati njaký ten státní

dluh. V New-Yorku mají vládu millionái, ponejvíce

židé, kteí tvoí 37 mocných trustových svaz. Tyto
svazy mají v moci cizího vkladu za 1037 million dol-

lar. Ocelový svaz vydlal za rok 1908 malikost 110
million dollar. Celý hospodáský život v Severní Ame-
rice spoívá v rukou nkolika málo mocných millioná,
ped jichž vlí sám president i snmovna se dávají asto
na ústup. Vládne zde švindl, podvod, loupež organiso-

vaná ve velkém. Tam vede nezízená a nekontrolovaná
svoboda.
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Nmecký konsul Hesse vydal obšírné dílo o továr-

nách v Americe. Veškeré továrny v Americe jsou orga-

nisovány v pevných svazech trustových, jichž jest 440. Patí
k nim 8600 továren a podnikatelských firem. Trust

petrolejový, cukrový, tabákový a mdný má investovaný

kapitál 10.000 million marek. Trust Morganv má
5000 million marek. Americké dráhy patí 2000 spo-

lenostem. Je v nich investováno 500.000 mil. marek.

Ti tvrtiny drah jsou majetkem Morgana, Harrimanna,

Vanderbildta, Fricka, Goulda a Mooreho, jsou to vesms
židé s anglickými jmény. Ocelový trust prodal r. 1907
zboží za 3100 mil. marek. Roku 1906 ml tento trust 533
mil. marek zisku. Ocelový trust má v Sev. Americe veškeré

tavírny, uhelné doly, železné doly, železárny a válcovny,

k tomu patí dráhy a parolod. Zamstnává 170.000 dl-
ník. R. 1906 mli prý tito dlníci 500 million marek
mzdy. Akcionái dostali 230 million marek dividendy.

Trust ocelový má 1600 závod. Hlavní akcioná Andrew
Carnegie má roní dividendu 80 million marek. Dosud
rozdal Carnegie 500 million marek universitám, aniž

by z kapitálu byl ztratil halée.

V Sev. Americe vytží se ron 5 mil. gallon petro-

leje. Trust petrolejový je v rukou Rockefellera. V po-

sledních 24ti letech vydlal petrolejový trust 3000 mil.

marek. Majetek Sev. Ameriky je odhadnut na 115.000

million marek. Z toho patí 90 pro. 840.000 osobám.
Tito millionái a jich píslušníci mají 103.000 million
dollar jmní. Ostatní lid ítající 83 million osob má
11.500 mil. dollar. Od r. 1901 do r. 1905 pibylo
v Unii pisthovalc 3,833.000 osob.

Americký milliardá Carnegie na svá stará kolena

našel veliký poklad, tak veliký, že se mu nevejde do
všech ohnivzdorných pokladen, a jelikož neví, jak s ním
naložiti, rozdává jej. Pokladem je — cnost! — Aach!
— diví se tená. Jelikož dosud nedospl k náhledu,

rozdíleti zlato a stíbro mezi chudinu, rozdává zatím

ctnost. Napsal totiž knihu o umní zbohatnouti. Vlastn
prý ani žádným umním to není, nýbrž zvykem, s nímž
teba zapoínati od útlého mládí, jako on. Naše lidová mou-
drost umní i zvyk ten oznaila píslovím : »Kd o šetí,
má za t i «

.

A nejinak stal prý se Carnegie milliardáem

Díky jeho šetrnosti a pak i škotské písné nábožnosti

jmní jeho rostlo rapidn, úžasn. Na píklad : Stal prý

se majetníkem pozemk v sousedství Nového Yorku
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na nichž nic nerostlo a jež nikdo nechtl. Cena jejich

páila se na nkolik tisíc mizerných dollar, avšak roz-

šíením Nového Yorku cena jejich vzrostla sama sebou

do mnohých milion. Krom toho stal se majetníkem

pozemk, ovšem neobydlených, avšak návalem vystho-
valc byly osídleny a zalidnny. Pozemky, jichž nabyl

skorém zadarmo, beze všeho piinní s jeho strany,

stoupaly rapidn, aniž mu bylo na nich v potu tvái se

potiti. Potili se statisícové jiných, a milliardy naplovaly
jeho pokladny. O Carnegiovi platí, co se vypravuje

o králi starého vku, že eho se dotkl, všecko se pro-

movalo ve zlato. Škoda, že Carnegie tuto svou knihu

nevydal asi o 30 let díve, aby si v ní byli otcové msta
Prahy poetli a pouení z ní vzali, aby byli skoupili

pozemky na Vinohradech a v Žižkov, a nebyli by se

musili dnes tolik namáhati o pipojení pedmstí k ma-
tice Praze. Nynjší páni na pedmstích prožlukle málo
mají respektu k této matice, kteráž te ze zoufalství

seká dluhy do set million a provádí jednu kocourkovinu

za druhou : nejdíve na Josefském námstí a te na

Píkop. Chtla sice postaviti si novou radnici, ale ta

musí ješt pokati.

Pražská pedmstí pipojí se bezpochyby ke Praze

teprve tehdy, až se Praha ocitne pod sekvesturou, pak
prý se teprve zapone v Praze hospodaiti rozumn.
Nedávno vydal Nmec dr. Steinmann-Bacher leták, v nmž
dokazoval, že který národ oproti uení Malthusovu plodí

mnoho dtí, že národní jeho jmní vzrstá. Nmecko prý

ped 50 lety bylo relativn chudým. Nyní, když oby-

vatelstva jeho o 30 milion duší pibylo, pevyšuje jeho

národní jmní o celých 100 milliard jmní Francouz.
Jmní Nmc dr. Steinmann páí nyní na 350 milliard,

kdežto ve Francii, v níž poet obyvatelstva následkem
Malthusovy nauky zstává více mén stationérním, ob-

náší pouze 250 milliard. Kdyby prý národní jmní N-
mecka, Francie, Anglie a Spojených Stát rozdílelo se

na hlavu obyvatel, pak by Nmecko se svými 63 mil-

liony obyvateli stálo na prvním míst v Evrop. Tentýž
spisovatel ve svém letáku poukázal na zhoubnost Malthu-

sova systému dkazem, že s potem obyvatelstva stejno-

mrn vzrstá i národní jmní, ba pro tídy nejchudší

zstává i jistý pebytek. Roní píjmy nmeckého ná-

roda páí se pravdpodobn na 35 milliard marek. Pí-
klad stát amerických dsledky tyto stvrzuje. Prmrný
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obnos na jednu hlavu v amerických státech páí se stejn

jako ve Francii a v Nmecku : na 5000—6000 marek,

je tu však znamenitý rozdíl. Národní jmní Spojených

Stát stálým pílivem obyvatelstva pevyšuje již jmní
všech velkých evropských stát. Nezmní-li zatím bh
vcí njaká katastrofa, bude ve 20 letech Nmecko míti

83 milliony obyv., a národní jmní jeho vzroste na

600 milliard, t. j. na 7500 marek pro hlavu. Francie se

svými 40 milliony obyv. bude míti 7000 M. na hlavu,

úhrnem 300 milliard, tedy o valnou polovinu mén nežli

Nmecko. Anglie se svými 53 milliony obyv. bude míti

národního jmní 450 milliard, ili 8000 M. na hlavu.

Ale Spojené Státy do té doby budou míti 110 million
obyv. a 900 milliard národního majetku, dostihnou tudíž

rekordu mezi všemi velkými národy.

íslice tyto, — koní Steinmann, — jsou pímým
odsouzením Malthusova systému. istota a neporušenost

manželství tvoí mravní sílu národa, jsou podmínkou
jeho bohatství, jeho národohospodáského pokroku. Kam
vniká systém dvou dtí, tam národohospodáský systém

zbahuje se. A nyní teba výpoty ty penésti na ho-

spodáské pomry eského národa. Dle téhož pomru
mlo by národní jmní ech (6 million po 7000 K
na hlavu) — obnášeti 42 milliardy. Jeho Excellence

p. ministr dr. Bráf jakožto odborník mohl by nám po-

vdti, srovnává-li se tento úet se skuteností. Bylo by
nemén zajímavo do jisté míry zjistiti národní jmní
Nmc v echách a na Morav, kteréž zajisté pomrn
bude vtší nežli naše. Stvrzuje to teba jen povrchní

pohled po Praze, kdež Nmci mají pomrn jmní vtší,

nežli my.

Nmci ovládají skoro všecku naši vodní sílu, v je-

jich rukou je velkoprmysl a více
v
mén svtový obchod.

Koníme páním, abychom my eši mnohem více za-

bývali se prmyslem, obchodem, i kdyby to mlo státi

se na útraty naší národní politiky.

Roku 1910 mly státy severoamerické bohatou skli-

ze. Farmái si odhadovali sklize pšenice na 773 milli-

on bušl. Podle sítání r. 1900 bylo v Sev. Americe
zamstnáno lidí ve stáí od 10 let:

v zemdlství 10,438.219 osob

v prmyslu . 7,112.987 osob

v obchod a doprav ........ 4,778.233 osob
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Sítáni to neposkytuje nám úplný obraz sociálního

složení všeho obyvatelstva, ponvadž k tomu mli pidati

osoby, které jsou také v tom i onom oboru piživo-

vány. Podle výsledku sklizn utváí se také veškeren

ostatní výdlený život sev. Ameriky. Mají-li farmái
dobrou sklize, mají dle toho dráhy, prmysl, zahrani-

ní obchod patiný podíl. Nejlíp se má pi tom bursa.

Najmark odhaduje papírový majetek sev. Ameriky na

120.000 million korun. Mnoho je ovšem z toho ceny

velmi pochybné. R. 1910 bylo na burse v New-Yorku
prodáno 165,338.740 kus rzných cenných papír.

Jaké sociální pomry panují v sev. Americe, osvt-

luje podivnou záí poet úpadk. R. 1910 bylo jich ohlá-

šeno 12.637, roku 1909 bylo ohlášeno úpadk 12.807.

Mnoho-li million dollar pi tom bylo na dobro ztrace-

no, není nám známo. Jak kolísají ceny obilí dle speku-

lací na plodinových bursách, toho dokladem jsou následu-

jící píklady. Cena pšenice byla za jeden buši 15. února

1910 133 cents, koncem r. 1910 97 c., koncem r. 1909
94 c.

Tžba železa v sev. Americe za rok 1910 se odha-

dovala na 270 million metrických cent. Od r. 1909

se tžení železa v sev. Americe více jak zdvojnásobilo.

Železáské továrny spotebovaly však jen 60% vytžené
suroviny. Zahraniní obchod sev. Ameriky za r. 1910 se

odhaduje na 1837 million dollar vývozu a 1555 mil-

lion dollar dovozu, z toho vyplývá obchodní pebytek
282 million dollar. Roku 1909 byl zahraniní obchod
sev. Ameriky odhadnut na 1798 mil. dollar vývozu a

1476 mil. dollar dovozu, což vykazuje obchodního pe-
bytku 252 million dollar. R. 1900 mla severní Ame-
rika obchodního pebytku dokonce 449 mil. dol.

Dle toho by se mohlo zdáti, že sev. Amerika pohltí

asem všecky cizí peníze, hlavn z tch zemí, které v sev.

Americe iní nákupy. Zde padá na váhu, že mnoho pe-

nz jednak amerití obchodníci a bohái utratí na ce-

stách po Evrop a za druhé, že vysthovalci posílají do
mateských zemí v Evrop etné milliony svým pokre-

vencm. Tím se ten obchodní pebytek vrací jiným zp-
sobem do Evropy zpt. — Sev. Amerika má rozlohu

9,386.093 tv. kilometr. Celé Rakousko-Uhersko i s Bos-

nou má rozlohu 676.545 tv. kilometr. Z toho si ui-
níme pojem o rozmrech sev. Ameriky. Nyní má sev.

Amerika obyvatelstva pes 90 million. Pravda ovšem,
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že rozloha pdy, která se nedá obdlati, pustiny, hor-

štva, jest daleko vtší jak rozloha pdy, kterou lze ob-

dlati.

Zajímavá je statistika plemen dle sítání roku 1900.

Dle toho bylo v sev. Americe toho roku zjištno

:

domorodých bloch 41,053.417

bloch pisthovalc v Americe rozených . 15,687.322

v Evrop rozených bloch 10,256.063

poet bílého plemene 66.990.802

ernoch a mulat 8,840.789

Indián .... • 266.760
ían 119.050

Japonc 85.986

Za války rusko-japonské vrhala se americká žurna-

listika zbsile na Rusko. — Když ale zaali následkem
vítzství íané a Japonci hlavn v Kalifornii ohrožovati

práva panství Unie, tu americká žurnalistika obrátila se

proti slavomamu píslušník žlutého plemene. Americká
vláda ze strachu, aby žluté plemeno nezaplavilo celou

Kalifornii a celý americký západ, vydala pak známý zá-

kaz, že území Unie je pro íany a Japonce nepístup-

no. Japonci se kasali, že vypoví sev. Americe válku, ale

nedošlo k tomu. Válka ta je prostou nemožností pro
obrovskou vzdálenost obou nepátel. Odehrávala by se

ovšem jen na moi. Sev. Unie stává se nyní nebezpe-
nou Anglii tím zpsobem, že chce, aby anglická osada

Kanada se pipojila jako rovnocenný stát k sev. Ameri-
ce a od Anglie odpadla.

To by znailo pro Anglii strašlivou ránu. Kanada
má rozlohu 9,759.400 tv. kilometr. Je tedy rozlohou

ješt vtší jak celá Unie, ovšem má jen 6 million oby-

vatel jelikož jen nepatrné ásti této zem jsou zpsobilé
k stálému obývání. Vtšina zem Kanadské padá do okru-

hu vného ledu. Plán pivtlení Kanady k sev. Ame-
rice, je provádní myšlenky panamerické, kterouž ped
mnoha lety hlásal známý Amerian Monroe.

Od roku 1821 do r. 1907 pisthovalo se do sev.

Ameriky z íše rakousko-uherské 2,579.364 lidí. V prvých

letech nebyly v sev. Americe vedeny záznamy pistho-
valc dle národnosti, nýbrž jen dle zemí. Nyní se tyto

záznamy dle národností vedou velice pesn. Slovanský

živel má v sev. Americe ohromný poet píslušník a

mžeme smle odhadovati poet ech a Slovák na
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3—4 milliony. Polák bude v sev. Americe snad pes
5 million. K tomu pijdou ješt Rusíni a Jihoslované.

Bohužel, vliv Slovan na politickou a vbec veejnou
správu v Unii není takový, jak by odpovídati ml potu
píslušník národ slovanských. Zde panuje všude a ve

všem angliina. Kdo neumí anglický, je tu ztracen. Pro-

to se uí židé na lodi v jízd do Ameriky piln angli«

cky. Vdí, že je to základ jejich existence. Od r. 1821

do r. 1907 pisthovalo se do sev. Ameriky z Evropy
25,491.237 lidí. Za vlády dívjších spravedlivých presi-

dent vydobyla si Unie dobrou povst : zemí svobody.

Povst ta je nyní na dobro ztracena. Sev. Amerika stala

se posmchem svobody a je zemí, kde bezohledn vlád-

ne kapitál.

Amerití millionái vtšinou plemene židovského

s americkým jménem Astor, Gould, Schiff atd. zbohatli

z vykoisování dlnického lidu. Na stavb amerických

drah bylo postíleno na tisíce dlník Slovan. Kdo se

nemohl a zdráhal zadarmo dít podnikatelm, byl prost
odstelen jako zv. A to se dje beztrestn do dnes.

Amerika je dnes zemí nejstrašlivjšího sociálního boje,

jak ho my v Evrop ani neznáme. Úinky kapitalismu

v Americe vypsal ped nkolika lety hamburský obchod-
ník Dmcheji ve spise »Die Mamonarchen«. Ku podivu,

že i Dmchen zamlel, že millionái v Americe jsou

z 90 procent plemene židovského. Doma se Amerika
vzdaluje svtového zbrojení a zápolení na politické ša-

chovnici. Není však daleká doba, kdy se to zmní a

sice až bude míti dostavný prplav panamský a své

válené lostvo.

Vdce socín Liebknecht zajel si do Ameriky a vy-

líil dojmy ve »Vorwártsu« v lednu 1911:
Dle zevnjšku ovšem všechno zdá se býti rovnost,

svoboda, bratrství, idealismus a jiné krásné vci
;

avšak

pihlédneme-li k pomrm dkladnji, jsme probuzeni ze

sna a spatujeme' skutenost, která nejen nejvýš zklamala,

ale pímo nás odpuzuje. Všude, kamkoliv ho cesta vedla,

nalezl jen pibližn vážná a úinná zaízení ve veejném
zdravotnictví, všude nejvtší zvli jednotlivce bez ohledu

na jiné.

V Pittsburgu, Grand Rapidu atd., ve všech místech,

kam zavítal, vymýkají se pomry mezi dlnictvem v že-

lezných hutích, pádelnách a jiných prmyslových pod-

nicích veškerému popisu : vykoisování dlník dlouhou
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pracovní dobou, nuceným nájmem byt, dodávkou život-

ních poteb, odv za pemrštné ceny, nalezl tém
všude.

Místo nekonených les nalezl jen ubohý porost,

který v Nmecku nikdo by nenazval lesem, krásné eky
s bohatsvím ryb jsou otráveny a zamoeny a vláda nikde

ani prstem na odpomoc nehne. To jest ovoce panství

kapitálu : avšak ješt více. Kapitalismus vytvoil milita-

rismus jako zbra proti proletariátu, že tomu není he
ani v Nmecku. Do svého porovnání pibral soudruh
dr. Liebknecht také životní pomry dlnictva nmeckého
a severoamerického. Slyšíme tolik o vysokých amerických
mzdách a moci amerického dollaru, pravil, a já sám snažil

jsem se za americký dollar opatiti to, co za tyi n-
mecké marky — le zcela marn.

Americkou spravedlnost podrobil dr. Liebknecht

rovnž ostré kritice. Zákon — pravil — dovoluje stávku,

avšak soudce mže rozkazem ji zastaviti : mnohé zákony
nejsou vbec provádny

:
proti proletariátu vystupuje po-

licie stále s vtší brutalitou
:
právo shromažovací na ve-

ejných místech, ba i v uzavených místnostech záleží od
libovle policie : on sám zažil v Detroitu rozehnání

schze policií. Nápadný rozdíl mezi bohatým a chudým,
jejž eník sám pozoroval, napluje ho obdivem, že ame-
rický dlník dosud se neprobudil. Prodejnost hlas pi
volbách a nízké etické cítní Amerikána o politice žhav
bioval a ukonil, že skutenost zjevila se mu jako pravý

opak toho, eho v Americe oekával, a jako v Nmecku
za monarchie, tak v Americe za demokracie politická

rovnoprávnost dlník jest jenom na papíe : ob zem
jsou ovládány jen kapitálovým despostismem : tak že tu

i tam svoboda jest prázdným slovem, humbukem.

Le jako v Nmecku, tak i zde má proletariát moc
k sebeobran, zde dokonce ješt více, ponvadž mu zde

písluší volební právo, které v Nmecku musí si teprve

vybojovati. Americký proletariát musí dojiti k poznání,

že své osvobození musí hledati jen sám v sob a že

nesmí se nechati »voditi za nos« od njakého Roose-

velta a soudruh . .
.

Jsou-li sociální demokraté dokonce
i se »svobodnou Amerikou« tak málo spokojeni, který

pak stát se jim líbí? Jest to ostatn obdivuhodným zje-

vem, že ím stát jest »svobodnjší«, tím jest tam kapita-

lismus mocnjší a bezohlednjší.
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XV. Petrolejový monopol.

N eue Rundschau « pinesla v prosinci 1909 tento lánek.

Zatím, co snažil se Roosevelt roztíštiti trusty v Unii

a diktoval pokuty lupiské band plutokrat, jež vládou

Taftovou byly zrušeny, dovedl uspoádati a provésti vý-

ten Standard Oil Trust úpln promyšlené tažení k zo-

troení nmeckých spotebitel petroleje. Pruský fiskus

vyšel nejochotnji v ústrety Amerikánm poskytnutím

znaných úlev dovozného a odškodnními všeho druhu,

ponvadž mlo se takto dostati, pi nejmožnjším vy-

hnutí se obchodu sprostedkovacímu, konsumentm pe-

troleje, tohoto »svtla chudého muže« za nejmírnjší

cenu. Celý svt byl píjemn pekvapen postupem hod-

ných Yanke- a nedbal naprosto snahy jejich, snížením

cen vymýtiti rumunskou a rakouskou soutž z nme-
ckého trhu.

V nkolika týdnech zrušila hamburská odnož Stan-

dard Trust v Berlín každé spojení s velkoobchodníky

a pejala prodej petroleje ve vlastní režii v nejmenším
množství. Z toho možno se pouiti, že Amerikáni zmono-
polisovali de fakto náš domácí trh a že nebudou dlouho
váhati se zvýšením cen, aby takto mohli vymakati po-

mocí svých po celé íši rozprostených chapadel z ho-

spodáského tlesa nmeckého každoron nehorázné

sumy, jež plynouti budou bez daní do Ameriky.

Kdyby byla pouze Amerika ložiskem petroleje, mohlo
by se zdaiti takové znásilnní nmeckých konsument,
aniž by se ozval proti nmu jen hlásek protestu. Na
štstí pelivá matka píroda rozsela po celé planet naší

ohromné zásoby tohoto svítivá, ímž znemožnno jest

každé trvalé monopolisování v tomto smru. Když r. 1857
byly objeveny prvé prameny petrolejové v Rumunsku,
netušili sedláci, jaké poklady skrývají se pod povrchem
jejich pozemk. Tžba, jež inila z poátku jenom 275 tun,

stupovala se zvolna, ale vytrvale, a poátek její dál se

pomocí velmi primitivních prostedk. Teprve r. 1897
jal se cizí kapitál zizovati veliké rafinerie, z nichž devt
nejvtších zpracovalo toho asu ron po 40.000 tunách.

Brzy vznikly pravé závody mezinárodnli kapitalist v in-

vestování velikých penz v rumunských ložiskách petro-

leje. Z pamtního spisu rumunského ministerstva doví-

dáme se, že souasn investováno jest 66 cizozemskými
spolenostmi kapitálu 21372 rnillion frank, pi emž
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zúastnni jsou nmetí stádalové na prvém míst
s 93,449.000 franky, z nichž pipadá na správu 78,675.000

a na rafinování 14,774.000 frank. — Anglie engažována
jest 6Y2 milliony, Amerika 15 mil. frank. Rumunsko
samo vložilo do 127 malých závod najisto jen 8*8 mil-

lion, penechavši cizin risiko.

Roku 1895 vytžilo se v Rumunsku 80.000 tun.

Zlepšením zpsobu vrtání, jmenovit systémem Rakyho,
jenž od r. 1904 zaujal pední místo, podailo se r. 1908
zvýšiti výrobu na 1,700.000 tun surového oleje, z nichž

rafinuje se 80°/
0 . Pes to, že jest nmecký kapitál tak

siln zúastnn v Rumunsku, vydaly nmecké rozhodující

kruhy bankovní v plen naše tamnjší zájmy Amerikánm,
aniž by si byly vyhradily jakéhosi odškodného.

Také s majetníky tifliských pramen nafty, jež do-

dávají do severní Evropy jen 20% své tžby, uzaveli
Yankeové smlouvu za píinou vylouení ruské kon-

kurence z nmeckého trhu. Nyní jest pouze rakouský
petrolejový prmysl, jenž obstaral nám v pedešlém roce

1,310.326 q petroleje, jediným nákupním pramenem N-
mecka, dosud neovládaným Amerikány; ovšem jest již

na obzoru hrozící nebezpeí, že i toto území bude ovlád-

nuto krátce velmoži trustu. Souasn pokouší se docíliti

dorozumní hamburská Standard Oil Company, resp. její

odnož Vacuum Oil Company se zemským Svazem hali-

ských výrobc surového petroleje. Rakouské rafinerie,

organisované ve spolenosti »01ex«, vedou již dlouho se

» Standardem « úporný boj o cenu petroleje. Snahy Ra-

kušan, nesoucí se k obran jich samostatnosti, zasluhují

všeho uznání a úinné podpory. Proto udlila správa

pruských drah velikou objednávku spolenosti »Ólex«
pes úsilí Amerikán stlaiti ceny. Rakouské státní dráhy

daly zíditi za 7V2 million korun reservoir a zaízení,

jimiž se zbavuje olej benzinu, kteréž mají zpracovati do
roku 1914 asi 10 million metr. cent suroviny a jichž

ukonení má se státi koncem tohoto roku. Tato státní

podpora bude sice prospšnou producentm, pece však

sotva uiní pítrž znehodnocení petroleje, ponvadž bez-

myšlenkovitým loupežením pestoupila tžba surového

petroleje haliského daleko pes dosažitelnou mez, což

bylo píinou klesnutí ceny s 5 korun na 90 halé pro

metr. cent. Dobrotivá píroda poskytuje marnotratn ta-

kové množství petroleje, že nestaí nádržky, jež jsou

k disposici. Mimo to nezdaila se vyjednávání s ban-



- 303 -

kami, aby poskytnut byl úvr na neprodané zásoby pe-

troleje. Z této poteby penz, jež má píznaky krise ra-

kouských výrobc petroleje, hledí tžiti americký trust,

zamýšleje strhnouti na sebe panství. Rakouské rafinerie

zbrojí, rozhodnuty ke konenému boji, a snaží se uiniti

hybnými sbory zákonodárné proti národnímu nebezpeí,
jež hrozí souasn i spojenci Rakouska, íši nmecké. Se-

tkáváme se tuto se zvláštním zjevem, že velkokapitalisté,

ohroženi ve svých sobeckých snahách, dovolávají se ve-

ejnosti, starají se o vysvtlení a jsou nuceni chrániti

hospodásky dva národy, aby zachovali takto své vlastní

podniky. Minulého roku pivezeno bylo z Ameriky
8,268.497 metrických cent petroleje do Nmecka, za

nž zaplatilo cla vedle skutených penz 14,293.867 marek
v dopravních poukázkách na obilí. Takto poškodil Stan-

dard Trust za posledních 27 msíc íšský fiskus

o 31,742.836 mk. s tmito neužitenými pro všeobecnost

útržky papírovými, z nichž nebyla vyplacena ani polo-

vice ! Všemi zpsoby musíme se snažiti, abychom zvýšili

spotebu petroleje rakouského pvodu a elili takto sna-

hám monopolisaním Amerikán. Zvýšené clo na » svtlo
chudého muže« snese snáze konsument nežli bezohledné
zvyšování cen Standard Oil Trustu, kteréž jist se do-

staví, podaí-li se Yankem strhnouti na sebe svtový
monopol.

XVI. Dráhy a dopravní podniky svta.

Kapitalistu se rozmohl vývojem stroj, továren, hlavn
ale drah a paroplavby. Parostroj pemnil celý svt

v divoké rejdišt spekulace a honby po bohatství.

Lidské chápavosti jest velmi nesnadné, pedstaviti

si dobe ty ohromné síly, jimiž kraje nejvzdálenjší dnes

se spojují. První pevrat zpsoben byl železnou kolejnici,

která dnes lovka vede pes nekonené prerie indiánské,

i na vrcholy Alp. Když dne 27. listopadu 1825 první

tra v Anglii v délce 41 km. byla otevena, zdála se

rychlost její 16 km. za hodinu pímo bájenou. Koncem
r. 1906 obnáší délka všech kolejí 930.000 km., jež staí

na okroužení rovníku 23krát za sebou (rovník mí
40.070 km.). Amerika mla r. 1906 železných drah úhr-

nem 460.196 km., Evropa 309.393 km., Asie 81.421 km.,

Austrálie 28.069 km., Afrika 26.616 km. Nmecko samo
má 54.917 km, na nichž jezdí 22.006 lokomotiv, 44.856
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voz osobních a 453.518 nákladních. Spojené státy severo-

americké samy mají drah 351.503 km. s investiním ka-

pitálem 13.805,258.121 dollar.

Nejsevernjší dráha v Evrop Lulea-Narvik spojuje

Laponsko se vzdlaným svtem — leží na 68 stupni se-

verní šíky. Nejjižnjší železniní sí nalézá se na jižním

Seelandu. Podnikem obrovským je dráha sibiská —:

6629 km. — dvakrát tak dlouhá jako vzdálenost Lissa-

bonu pes Paíž, Berlín, Eydtkuhnem. Stála 1700 million
marek, délka všech most na ni obnáší 50 km., zaujímá

98.040 hektar pdy, 16.000 hektar les bylo na ni

pokáceno. V stejném pomru pokroilo inženýrství, jež

železným kolejím pomrn rychle razilo cestu skrz Alpy.

Pi tunelu Gothardském bylo pomrn msín provrtáno

111 metr, pi tunelu Arlberském 166 m.; pi Simplon-

ském 269 m. První tunel má délku 10.240 metr. Mont-
Cenis 12.849; Gotthardský 14.984; Simplonský 19.731 m.

Na tomto stavlo se 7 let a vynaložilo se 62 million*

Nejvyšší bod dráhy Gotihardské je 1 152 metr, dráhy

Brennerské 1367, Albulaské 1823, Unionpacificské 2513,

Peruánské 4769 m., jež vyrovná se Montblanku 4810 m.
Kde parní o vypovídá službu, tam razí si cestu dráha

lanová až do výšin závratných. Vedle tchto parní o
razil si cestu pod Temži, pod Sekvanu a má vybrázditi

si cestu pod moem z Anglie do Francie. Takých vý-

sledk docílil parní o, vysvítá z toho, že z pvodních
16 km. za hodinu pokroil na 90— 100 u rychlovlaku,

a stále dociluje rekord vtších 107, 150, 200 km. za

hodinu. R. 1825 íkali lidé, že jízda 16 km. za hodinu
psobí závra, ale nyní 50 km. je rychlost nedostatená,

a zdá se, že i 200 km. za hodinu mnohým se bude zdáti

ješt málo.

Vedle parního oe vydobývá si místo na cestách

lidských automobil zpsobem pímo drzým. Jemu musí
vyhýbati se všecko. Automobil pímo brutáln vyhazuje

z cesty lidi i zv, koná již cesty kolem svta, strojí se

na cestu k severní ton. Pára a lodní šroub pivedly
to na moi k rozmrm pímo obrovským. R. 1906 mla
Anglie i s osadami 11.411 parník s nosností 17 million
tun, Spojené státy 3590, Nmecko 2027, Norsko 2190,

Francie 1508, Itálie 1181, Japonsko 782, Rusko 1335,

Švédsko 1558, Španlsko 559, Dánsko 835, Rakousko-

Uhersko 312. Dvoušroubový parník »Deutschland« má
délku 209 metr, šíku 20*5 m., výšku 13*5 metr. Nos-
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nost 16.000 tun, 35.000 koských sil. Upluje 22*5 mo-
ských mil (1 mile = 1852 metr) za hodinu. Anglický

parník »Lusitania« má délku 262 m., urazí za hodinu
29*5 mil., koských sil má 68.000, pojme 3017 osob; po-

dobá se obrovskému hotelu, všecky kajuty mají telefon.

Moe je již skrz na skrz zkížováno, zbývá již jen

íše vzduchová, o jejíž vydobytí pokoušejí se vzducho-

plavci všech zemí a zdá se — dle nejnovjších pokus —

-

že ji vydobudou. Vzducholodi již pešly Alpy, pele-

tly moe mezi Anglií a Francii a pokoušejí se již o ob
tony.

Nemén obdivuhodné je poštovní spojení. Roku 1905

bylo v Nmecku zásilek všech dopraveno 7000 million,

ve Francii 3000 million, ve Velké Britanii a v Irsku

4700 mil., v Itálii 1000 mil., v Rakousku 1700 mil.,

v Rusku 1478 mil.

Délka všech telegrafických stanic na svt páí se

na 1*5 million km. V Londýn posílá s: depeší denn
pes 200.000, v Paíži 80.000, v Berlín 60.000. Roku
1907 bylo v Nmecku rozesláno telegram 50 million,

v Belgii 7 mil., ve Francii 48 mil., v Anglii 92 mil.,

v Itálii 14 mil., v Rakousku 17 mil., v Rusku 25 mil,,

ve Švýcarsku 4*7 mil., v Japonsku 19 mil. — nyní razí

si telegrafický drát cestu pes ínu, Turecko, Persii. Po-

et telefon r. 1906 dosáhl již 1 milliardu. Denn se

provádí okolo 3 million spojení. Nejvíce spojení je

v Berlín na stanici . 6, jichž je 24.000. Spojení v-
bec je nejvíce v Flamburku 80.000.

Teba ješt zmíniti se o kabelech. Všech kabel na

dn moském je 180.000 námoních mil. Kabelové lo-
stvo má k disposici 52 parníky, z nichž Anglie má 29,

Francie 6, Severní Amerika 5, Nmecko 2. Kabel vede
již i na Island. Podivuhodný je rozvoj spojovacích pro-

stedk. Kéž by jen s nimi stejný krok držel povšechný
blahobyt, bezpenost hrdel a statk, mravnost! Vedle
bájeného pepychu u jednotlivc stává se pauperismus
vždy kiklavjším, vášn vzrstají, bojovná nálada mezi
národy roste, odboj a revoluce iní úžasné pokroky a

využívá všech spojovacích prostedk, jež davy ponou-
kají k revoluci. Práv tmi nastávají svtu epochální

pevraty.

Koncem roku 1906 bylo v Rakousku 21.594 kilo-

metr drah, z toho ve správ státní 14.673. Roku 1850

20Rudolf Vrba: Vláda penz.
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mlo Rakousko 1357 km. drah, roku 1880: 11.429 km.
drah, roku 1900: 19.229 km. drah. Délka drah v zemích
eských jest tato:

V echách : na Morav : ve Slezsku :

6566 km. 1990 km. 602 km.

Na drahách rakouských bylo koncem roku 1906
zamstnáno: 19.758 úedník, 16.963 podúedník,
2113 žen úednic, 69.273 konduktér a zízenc,
117.226 nádenník, dohromady 225.333 osob. Dopra-
veno bylo toho roku 206,103.780 osob a 1442 mil. q
zboží. Invenstovaný kapitál byl

:

Státní dráhy 3.362,260.474 K
Soukromé dráhy 3.370,167.246 »

Veškeré dráhy 7.548,045.367 »

Píjem drah roku 1906 v Rakousku byl násle-

dující :

Z dopravy osob 195,261.204 K
Z dopravy zboží 564,840.275 »

Veškeré píjmy 787,435.886 »

Výdaje drah byly následující

:

Na provádní vozby .... 412,739.118 K
Mimoádné výdaje 110,574.383 »

Hrubý výnos státních drah . 134,725.202 »

» » soukrom. » . . 129,397.183 »

Veškerý istý zisk drah rakouských toho roku byl

321,279.437 K. Mnoho-li million z toho ohromného
zisku uvázne v kapsách finanních žid?

Obrovské kapitalie byly k stavb drah nutný. Po-
dáme zde pehled koncem r. 1906.

Délka drah Invest. kapitál

km. mil. marek

Nmecko 54.953 15.620

Rakousko-Uhersko . . 37.586 8.349

Rusko 53.603 12.761

Itálie 15.479 3.997

Švýcary 4.258 1.144

Francie 39.585 14.056

Belgie 4.048 1.760

Hollandsko 1.398 177

Dánsko 1.864 231

Švédsko 4.192 502
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Délka drah Invest. kapitál

km mil. marek

Norvéžsko 2.548 246
Anglie 36.761 25.656
Severní Amerika . . . 350.929 57.982

Na stavbu všech drah v Rakousko-Uhersku bylo

tedy koncem r. 1906 upotebeno 8349 mil. marek ka-

pitálu, to jest okrouhle 8500 mil. K. Dráhy v Severní

Americe stály dokonce 57.982 mil. marek. Vtšina drah

patí akcionám židm. Dráhy Ruska jsou stavny
hlavn penzi paížských a berlínských žid. R. 1908
odkoupila Francie paížskému Rothschildovi západní sí
drah francouzských za 5500 mil. fr. Stát bude tuto

ohromnou sumu spláceti do roku 1948.

»Právo Lidu« pineslo dne 24. bezna 1911 tento

lánek

:

»Obchody vlády s Weimannem. « O dležité otázce

byla vera vláda donucena veejn se vysloviti : o svém
» obchodním « pomru se známým velkospekulantem

uhlím, Weimannem. Byla donucena k tomu zásluhou na-

šich poslanc, jménem kterých soudr. Modráek podal

interpelaci, která skandální machinaci vlády v této zále-

žitosti odhalila. Stát má celou adu uhelných dol. Pi
tom potebuje stát sám velké množství uhlí pro své pod-

niky, zejména železnice. Povinností státu by také bylo,

aby uhlí ze svých dol, které sám nemže potebovat!,

prodával chudému lidu za režijní cenu a tím elil uhelné

lichv. Místo toho všeho vláda uzavela neslýchanou

smlouvu se známým ovladatelem obchodu s uhlím milli-

onáem Weimannem : zavázala se, že mu tém všecko
uhlí ve státních dolech vytžené prodá a pro své pod-
niky, zejména železnice, že bude zase uhlí od nho
zpátky a za vyšší ceny kupovat! O této skandální smlouv
zásluhou našich poslanc vera ml píležitost jednali

drahotní výbor. Jednání bylo velmi významné, zejména
z výmluv ministra veejných prací jest vidti, jak zcela

zákulisním zpsobem dovedou kapitalisté uplatovati na
vládu svj vliv. Debata nebyla skonena. Nebude-li za-

tím parlament rozpuštn, bude v ní pokraováno dne
29. bezna. O prbhu schze drahotního výboru došla

tato zpráva:

V dnešní schzi drahotního výboru ujal se ministr

veejných prací Marek slova a podal na interpelace posl.
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Modráka (soc. dem.), které týkají se zadání uhlí ze stát-

ních dol u Mostu firm Weimannov v Ústí n. L.,

následující vysvtlení : Nová smlouva s firmou Weiman-
novou v Ústí n. L. byla uzavena v msíci ervenci 1910
mým pedchdcem v úad a jest samozejm lenm
výboru k disposici. Ve státních dolech u Mostu bude
v r. 1911 podle schváleného tžebního prelimináe vy-

tženo okrouhle 1,370.000 tun, z ehož bude firmou
Weimannovou prodáno 920.650 tun, 250.000 tun bude
dodáno státním dráhám a 199.350 tun bude ve vlastním

prodeji prodáno státním ústavm, ásten pak bude
použito pro vlastní poteby. Uhelná firma Weimannova
v Ústí n. L. obstarávala od r. 1890 prodej státního uhlí

pouze s nkolikamsíním perušením v r. 1902. V r. 1902
pešel prodej uhlí na banku Živnostenskou a na firmu

Schónfeldovu, avšak ob tyto firmy nebyly s to dostáti

prodejovým závazkm a prodej uhlí musil býti ješt

v tomtéž roce postoupen optn Weimannovi, mlo-li

býti zabránno dalším škodám. Zmna v osob proda-

vae mla za následek ztrátu zákazník, kteráž nemohla
zstati bez optného úinku na finanní hospodáství

státního podniku. Kdežto výnos dol se ješt v r. 1901

páil na 1,418.000 K, klesl v roce 1902 na 727.000 K
a v r. 1903 na 227.800 K. Teprve v následujících letech

se poznenáhlu podailo docíliti zvýšení výnosu. Nepí-
znivé zkušenosti z r. 1902 nepodnítily nikterak k tomu,

aby obnoven byl jednou už pochybený pokus a aby
v prodeji uhlí ze státních dol provedena byla zmna.
A tak se také stalo, že ministerstvo orby prodloužilo

smlouvu s firmou Weimannovou v r. 1904 až do konce
r. 1912. Že pi tom byl státní zájem v každém smru
uhájen a že státní správa pamatovala zejména na to,

aby uhlí bylo, pokud možno, výhodn zužitkováno, vy-

svítá z toho, že výnos z prodeje státního uhlí, pokud
tento prodej sven byl Weimannovi, stoupl v letech

1904—1909 z 2,690.000 K okrouhle na 4,830.000 K,

akoli množství uhlí, které v této dob bylo Weiman-
novi dodáno, stouplo toliko jenom o 130.000 tun. Na
základ usnesení poslanecké snmovny ze dne 22. íjna

1907, kterým vláda byla vyzvána, aby prodej uhlí ze stát-

ních dol vzala do vlastní režie, provedlo ministerstvo

veejných prací zevrubné šetení a uvažovalo o všech

píslušných možnostech, ale dosplo brzy k poznání, že

žádná tato možnost není zpsobilou docíliti za plného
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uhájení státn finanních zájm žádoucího úspchu, po-

nvadž stát nedisponuje nutnými organisacemi a vytvo-

ení tchto organisací setkalo by se s obtížemi, které

nespoívají na tolik v obchodních pomrech, na kolik

ve svéráznosti pomr, panujících v obchodu uhelném.

Kdyby stát zavedl obchod uhlím, byla by tím po-

škozena jiná odvtví legitimního obchodu (!) a hledíme-li

na vc s tohoto stanoviska, nenalezla by také úplného
souhlasu u poslanecké snmovny. Hlavní námitka proti

prodeji uhlí ze státních dol ve vlastní režii státní zdá

se však spoívati v tom, že množství ve státních dolech

vytženého uhlí není tentokrát ješt tak znané, aby s ním
s jistou vyhlídkou na úspch mohla býti zahájena sou-

tž v obchodu uhelném. Ministr poukazuje na to, že

státní doly u Mostu súastnny byly na tžb hndého
uhlí množstvím 1,306.000 tun nebo 3*2%. Podíl jejich

na celkové produkci uhelné inil jenom 3‘3°/
0 . Pokus,

prodávati uhlí, vytžené ve státních dolech, ve vlastní

režii státu, vedl by patrn pouze k tomu, že odbyt uhlí

ze státních dol byl by soutží soukromého obchodu co

nejosteji potírán, a že by byly takto ceny uhlí ze stát-

ních dol bez užitku pro širší kruhy stlaeny. Úinná
náprava po této stránce dá se asi oekávati teprve tehdy,

bude-li, jakmile nabude platnosti novella k zákonu o tžb,
uhlí, kterou vláda podala již ped delší dobou posla-

necké snmovn, zajištn státu vtší vliv na tžbu uhlí.

Oproti zadání uhlí veejnou soutží mluví v první ad
námitka, že stát, kdyby nedošly pimené nabídky, mohl
by býti podle okolností donucen prodávati sám uhlí pod
cenou. Ohledy na zájem státních financí a svrchu uve-

dená šetení pimly ministerstvo veejných prací k tomu,
že rozhodlo se s Weimannem uzavití novou smlouvu,
v níž však na rozdíl od platné smlouvy nebyl již zadán
prodej veškeré tžby, nýbrž jen prodej uritého množství
uhlí na dalších deset rok.

Zajímavo je, že socinský list zaezan o tom mlí, že

Weinmann je žid, stonásobný to millioná. Naše dráhy
vykazují stále deficit, kdežto jinde jsou dosti slušným
pramenem píjm. Dokud tyto dráhy nebyly postátnny
a byly v rukou soukromých spoleností, vynášely dost,

a spolenosti z nich bohatly. Je tedy vidti, že je naše

státní hospodáství pímo turecké. Vedle jiných vcí padá

u drah zajisté také na váhu, jak levn nebo jak draho

si správa drah opatuje uhlí. A tu sáhly naše slavné
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vlády k pknému pramenu. Stát uinil smlouvu o dodá-

vání uhlí s karteláskou židovskou firmou Weimannovou
a od ní odebíral pro dráhy uhlí, ovšem za cenu, jak ona
chtla. Tato smlouva byla uzavena až do konce píštího

roku. Snmovna vnovala této vci pozornost a dne 22.

íjna m. r. se usnesla vyzvati vládu, aby tuto smlouvu
s firmou Weimannovou po jejím vypršení už neobno-
vovala, ale aby, poínajíc rokem 1913 opatovala si uhlí

ze státních dol sama. V této vci tedy uinil parlament

svou povinnost. Jaký výsledek však toto snmovní usne-

sení mlo, o tom nás pouuje práv zmínný dotaz posl.

Krause dne 17. t. m.
Tento poslanec poukázal k tomu, že smlouva s firmou

Weimannovou o dodávkách uhlí ze státních dol v e-
chách vyprší dnem 31. prosince 1912. Dne 22. íjna vy-

zvala snmovna usnesením vládu, aby smlouva tato ne-

byla již prodloužena, naopak aby, 1. lednem 1913 poí-
najíc, prodáváno bylo uhlí ze státních dol ve vlastní

režií. Také užší výbor drahotní rokoval o této otázce.

Dne 17. bezna t. r. obdržel eník dopis, v nmž se

praví: »Byl jsem vera svdkem, že zdejší zástupce Wei-
mannv ekl v kavárn: ,Páni poslanci mohou mluviti,

co chtjí. (Výkiky: Slyšte! Slyšte!) Uzaveli jsme již pod
rukou smlouvu se státem a zajistili si uhelné dodávky
na dalších 15 let. (Volání: Slyšte! Slyšte!) Nyní mohou
poslanci mluvit, co jim libo‘.« — eník tázal se dne
9. bezna ministra veejných prací, zda jest mu známo
nco o prodloužení smlouvy, a ministr odpovdl, že

v dob, kdy on jest v úad, k prodloužení smlouvy ne-

došlo. Minulé úterý tázal se ministra doporueným do-

pisem a žádal ho, aby mu sdlil, zda smlouva snad ne-

byla prodloužena za jeho pedchdce v úad. Na tento

dopis neobdržel odpovdi, vera však k jeho dotazu

sdlil mu ministr Marek, že ministerstvo veejných prací

již v roce 1910 prodloužilo smlouvu na 10 nebo 12 let.

(Výkiky: Slyšte! Slyšte!) Toto prodloužení stalo se

v dob, kdy v drahotním výboru rokováno bylo se zá-

stupci ministerstva veejných prací o opatení proti dra-

hot uhlí, takže tedy odborový pednosta Homann znal

podrobn vli výboru. Posl. Kraus dovozuje dále, že

smlouvou pipadají dv tetiny celé státní uhelné tžby
na dlouhou adu let firm a že následkem toho devt
desetin veškeré rakouské tžby uhlí jest v rukou uhel-

ného kartelu. To znamená veliké poškození rakouského
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národního hospodáství. Protože parlamentismus byl uza-

vením této smlouvy velmi hrub poškozen, ježto mi-

nisterstvo veejných prací pešlo beze všeho usnesení

poslanecké snmovny, táže se eník pedsedy, zda chce

vyjednávati s ministerstvem prací, aby tato smlouva byla

zrušena.

Nuže, co tomu íkáš, milý tenái? — Parlament

se zasazuje o odstranní karteláského vydraství, ale

slavná vláda toto vydraství podporuje — proti usne-

sení parlamentu. Stát má své uhelné doly — ale užitek

z nich strká sám do kapes kartelám ! Myslíme, že nco
podobného jest možno pouze v Rakousku anebo snad

nejvýš ješt v znemravnlé Francii.

A aby na toto hrozné hospodáství ukázal, na to se

musil najiti nmecko-radikální poslanec! Což si jiné

strany toho nepovšimly? Státní dráhy mohou nésti de-

ficit dále, a poplatníci to zaplatí. To se dje v dob,
kdy žádá stát na poplatnictvu ohromné zbytené milliony

na stavbu válených lodí.

A parlament — je málomocný, i lépe eeno bez-

mocný, vláda si dlá, co chce. A není také divu, vždy
ví, že ten parlament jest jí ve všem povolný. Poslanci

sociáln-demokratití dlají opposici dosti asto, ale jenom
na oko, špásem. Proti vlád hlasují, když vdí, že z-
stanou v menšin a že jí tím neuškodí. Mají-li tušení,

že by to mohlo pro vládu špatn dopadnouti, pak se

ped hlasováním pkn vzdálí a pomohou vládu zachrá-

niti. Potom se svolávají schze, na kterých se bouí
proti vlád, proti vojenským bemenm — a nevdomý,
svedený lid tomu ví. Není-li parlament dosti povolným,
vláda pohrozí jeho rozpuštním a vyhraje. Mezi poslanci

jsou velmi mnozí, kteí provozují tak zv. » desítkovou*

politiku, t. j. hledí se zachovati vlád, bojíce se, aby
parlament nerozpustila, a oni aby neztratili pi nových
volbách mandáty. Proto má vláda ze snmovny malý
strach. Dále vidí vláda v parlament nesjednocennost,

roztíštnost, a to se jí velice dobe hodí dle poekadla:
Rozdluj a budeš panovati ! Tu je zajisté teba dkladné
nápravy, vážnost parlamentu musí býti obnovena, ale

tato náprava musí vyjiti — z lidu. Poslanci jsou pro
lid, a ne lid pro poslance.

Parostroj pemnil tvánost zem. — Možnost,
v krátké dob dosáhnouti vzdálených míst, jest vtší,

ale pístupna ovšem jen tm, kteí mohou cestu zaplatit.
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Dopravní prostedky svta nabyly úžasných rozmr.
Stavby drah jsou stále smlejší a obrovštjší. Nejvíce

nákladu a osob unese voda. Po vod dopravuje se vt-
šina zboží i osob. Svtový obchod odhaduje se dnes
ron na 160— 180.000 million korun. Ped 30 lety

byl obnos ten o polovinu menší. Za tolik penz odveze
se do roka zboží z rzných zemí odbratelstvu na místa

nejvzdálenjší.

Obchodní lostvo svta dopravuje zboží na moi
i jiných vnitrozemních vodních cestách mnohem levnji,

než dráhy.

Obchodní lostvo svta na moi bylo koncem roku

1907 odhadnuto následovn:

Poet
lodí

Úhrnná nos-
nost registr,

tun

Nmecko .... . . . 4.571 2,790.435

Rusko . . 3.450 700.915
Švédsko . . . 2.968 771.257

Norvéžsko .... . . . 7.596 1,573.127

Dánsko . 4.321 545.981

Anglie . . . 20.871 11,465.624

Britské osady . . . . . 17.300 1,698.256

Francie 17,193 1,402.647

Španly . . . 798 724.092

Itálie . . 5.529 1,000.797

Rakousko-Uhersko . . 1.818 446.469

Japonsko .... . . . 6.867 1,481.439

Anglie a její osady mají dohromady 38.342 obchod-
nich lodí s nosností 13 mil. 182.000 registrových tun.

Nákladní jednotka na obchodní lodi je registrová tuna,

t. j. váha 10 q a objem 1 krychlový metr. Anglie vy-

dlává ron provozem zboží na moi 3000 million
korun naší mny. Dv tetiny dopravy všeho zboží na
celém svt provozují se po vod. Jedna tetina po
dráze. Svtová sí drah

dující

:

koncem r. 1907 byla násle-

Evropa .... . . 320.810 kilometr
Amerika . . . . 482.507 «

Asie 90.577 «

Afrika . .. . 29.798

Austrálie . . . . . 28.592 »

Úhrnem 957.283 kilometr
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Evropské velmoci mly sí drah toho roku násle-

dující :

Nmecko 58.040 kilometr
Rakousko-Uhersko . . 41.606 »

Rusko 58.385 »

Itálie 16.595

Francie 47.824 »

Anglie 37.150

Jediná Severní Amerika mla drah 369.991 kilo-

metr.

Investovaný kapitál odhaduje se následovn :

Nmecko 16.147 million marek
Rakousko-Uhersko . . 8.747 » »

Itálie 3.997 » »

Francie 14.134 » »

Anglie 25.738 » »

Severní Amerika ... 61.196 » »

Na celém svt jest v drahách prostavno asi

170.000 million korun naší mny.
Mnoho-li istých úrok tento ohromný kapitál ron

nese nelze ovšem zjistiti. Vtšina z toho jde do kapes

židovských millioná. Možno tedy odhadnout píjem
žid kapitalist z provozu drah na celém svt ron na

9000 million korun naší mny. Veškeré obyvatelstvo

Rakouska potem 29 million duší má roní píjem asi

8000 million korun. Nkolik židovských kapitalist má
ješt vtší píjem jen z provozu drah, jichž jsou majiteli.

Tm socíni nezávidí.

Svtová doprava má ješt další pomcky, jimiž jsou :

pošta, telegrafy, telefony a podmoské kabely.

Uvedeme zde jen vtší státy

:

Poet Poet
poštov. zamstn.
úedn. osob.

Nmecko . . . . 48.938 298.276
Rakousko . . . . . 9.185 64.198

Uhry . . 5.459 28.957

Rusko 13.689 75.088
Itálie 9.772 41.872

Francie 12.669 93.759

Anglie 23.629 199.178

Sev. Amerika 66.617 268.044
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Loského roku zkoušeli poštovní zízenci ve Francii

pod komandem Petauda uskutenit generální stávku. Ne-

podailo se to. Úsilím vlády byla stávka zažehnána. Na
jak dlouho, neví se. Nebezpeí tchto stávek je ve všech

státech, socialismem prosáklých, osudné a hrozivé. S poštou

jsou tsn spojeny telefony. Jejich sí je stále spletitjší

a vtší. Rovnž tak telegrafy. Délka telegrafních sítí stále

roste ve všech státech. Rakousko má asi 360.000 km.
telegrafního vedení.

Mimo pozemního telegrafu jsou všecky díly svta
spojeny telegrafem podmoským, kabelem. Tchto kabel
leží na dn moském v délce asi 450.000 km. Jak vi-

díme, jest celý svt na suchu i ve vod dkladn sdrá-

tován. Dnes možno za 40—50 dní objeti celou zem-
kouli. as ten bude stále kratší.

Národové jsou si bližší, mohou se navštvovati jak

libo, jen peníze na cestování! Všecky tyto vymoženosti
pivodily ohromné pevraty na zemkouli. Kdyby nebylo

drah, nemohla by se osidlovati Sev rní Amerika, Sibi
a jiné díly svta. Dosud je slab obydlena Afrika a Jižní

Amerika. Oba díly svta ekají teprve stavby drah a

obdlání pdy. To ovšem mže trvat celá desíti- i staletí.

To je hudba budoucnosti. Totéž platí o Asii, pokud
není v moci žlutého plemene. Které plemeno bude na

svt panovati nikdo nemže pedem prorokovat. Ne-
bezpeí svtovlády žlutého plemene je zde a každým
rokem roste.

Rakouská železniní statistika za rok 1909. Minister-

stvo železnic rozeslalo dva díly » Rakouské železni-

ní statistiky za r. 1909«. Celková délka hl. místních drah

pedlitavských inila koncem r. 1909 22.377 km. t. j. o

456 km. ili o 2*08°/
0 více než vr. 1908. Pipotou-li se

ásti trati, ležící v cizin (20 km) a odetou-li se cizo-

zemské trati na rakouské pd (99 km), iní celková dél-

ka tratí 22.298 km, z nichž pipadalo 12.821 km na
státní dráhy a 9477 km na soukromé dráhy. Ze státních

drah bylo 16 km v provozování cizích stát, kdežto ze

soukromých drah bylo 5692 km v provozování státním

a sice 897 km na úet státu a 4813 na úet vlastník.

Celkem bylo 18.497 kilometr v provozování státní

železniní správy, 22 km v provozování cizích stát a

3779 km v soukromém provozování. Celková délka

dvou- a vícekolejných tratí inila 3487 km t. j. o 104 km
více. Kapitál, investovaný u státních drah a u soukro-
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mých drah státem na jejich úet provozovaných, inil

koncem r. 1909 5.441 mil. K, z nichž jest již amortiso-

váno 244 mil. K.

Vlastní dopravní prostedky skládaly se ze 7040

(+ 5* 12%) lokomotiv, 181 motorových voz, 13.984

(-j-2*76%) osobních voz a 142.183 (4-2*32%) náklad-

ních voz. Na všech hlavních a místních drahách bylo

v roce 1909 dopraveno 24 19 mil. osob (na 1 km pro-

vozovací délky pipadá 10.931 osob), t. j. o 6% více

než r. 1908, pi emž nutno podotknouti, že doprava
osob na drahách státem provozovaných stoupla o 31*12

pro., kdežto na drahách v soukromém provozování po-

klesla o 30*92%. Co se týe dopravy zboží, bylo do-

praveno v r. 1909 152*2 mil. tun (na 1 km pipadlo
6854 tun), t. j. o 1*88% více než v roce 1908 (na dra-

hách ve státním provozování 4~35*98%, na drahách

v soukromém provozování — 40*33%)- Celkové píjmy
hlavních a místních drah inily okrouhle 914 mil. K
(na 1 km 40.919 K), t. j. o 4*10% (ve státním provo-

zování 4" 33*54%, v soukromém provozování — 41*09

pro.) Celková vydání inila 744 mil. korun, t. j. o 11*08

pro. (-|-40*93%, resp. — 40*40%) více než v r. 1908.

istý výtžek provozovací inil 171 mil. K; na 1 km
pipadalo 7632 K (u drah ve státním provozování

6056 K, u drah v soukromém provozování 15.579 K).

V roce 1908 inil istý výtžek 209 mil. K, resp. 9489
(6979, resp. 15.422) K. Celkem pihodilo se v r. 1909
3117 (4- 79 oproti r. 1908) úraz, pi nichž postiženo

bylo 513 cestujících, z nichž usmrceno 34. Na základ
zákona o ruení železnic bylo v r. 1909 zaplaceno 1849
osobám 2*90 mil. K. Poet zízenc (úedník, podúed-
ník, zízenky a sluh) inil 130*832 (4~ 7*90% oproti

r. 1908), poet nádenník prmrn 148*202. Vydání za

služné mzdy a pod. inila celkem 386*15 mil. K.

Celková délka malodrah a jim na roven postave-

ných drah inila koncem r. 1909 okrouhle 682 km t. j.

o 33 km ili o 5*15% více než v r. 1908. Všechny
tyto dráhy jsou soukromé a jsou v soukromém provo-
zování, jen malodráha Lupkow-Cisna jest státem pro-

vozována na úet vlastník. Pipote-li se k celkové dél-

ce ást jmenované trati, ležící v Uhrách (1.137 km), iní
celková délka 683 km. Na dráhy s elektrickým poho-
nem pipadalo z nich 569 km, na dráhy s parním pohonem
105 km, na lanové dráhy okrouhle 2 km a na koské
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dráhy 7 km. Oproti r. 1 908 vzrostla délka drah s elektrickým

pohonem o 36-

l km, s parním pohonem o 2'6 km. Na
dvojkolojné dráhy pipadlo 286'9 km. Kapitál, investo-

vaný u malodrah a jim na roven postavených drah, i-
nil koncem 1909 276’4 mil. K (-f-

4'85°/
0). Tyto dráhy

mly 64 (-j
-

5) lokomotiv, 2059 (-j- 1 32) motových vo-

z a 212 nákladních voz. Dopravily celkem 406'01 mil.

osob (elektrické 396'63 mil., parní 7 66 mil., lanové T23
mil. a koské 490.000 osob), t. j. 35 -72 mil. osob ili o

9 -64°/0 více než loni, a okrouhle 485.000 tun zboží, t. j.

o 5‘68% více než v r. 1908. Dopravní píjmy inily
57'24 mil. K (na 1 km pipadlo 89.003 K), t. j. o 965
pro. (resp. o 4'82°/

0) víee než v r. 1908. Na dopravu

osob pipadlo 98 -02% dopravních píjm. Dopravní vy-

dání inila 39 64 mil. K (na 1 km 61.631 K) a stoupla

oproti r. 1908 celkem o H‘47% (resp. o 6
-

61%). istý
výtžek provozovací inil v r. 1909 20 30 mil. K (na 1

km 31.559 K) oproti 1 9*45 (resp. 32.253) K v r. 1908.

Poet zízenc inil v r. 1909 10.532 (—|— 762), za denní

mzdu zamstnáno bylo prmrn 4554 (—)— 908) dlník.
Za služné, mzdy a pod. vydáno bylo 2T58 mil. K, t. j.

o 2’14 mil. K ili o ll’03°/o více.

Vlených drah bylo koncem r. 1909 2270), celková

délka jejich inila 1353 km. Mezi nimi bylo 351 bá-
ská dráha (dlní a hutní dráhy), 1358 továrních drah, 204
zemdlské a lesnické dráhy a 357 jinakých drah pro

soukromou potebu. Na vlené dráhy s parním poho-
nem pipadalo 1976 km, na dráhy vleené zvíaty 166
km a na dráhy s elektrickým pohonem 11 km.

XVII. Kapitalism ve Švýcarsku.
V'

Š výcarsko je zemí geograficky výhodn položenou,

v níž zejména je spousta vodních sil, podporujících pr-
myslový rozvoj. Nmecko dodává pomocné prostedky,

pedevším uhlí a stroje, tém všechny suroviny musí
býti importovány, vývoz se skládá z hotových výrobk
zpracovaných z dovezeného materiálu. Prmysl se spe-

cialisoval hlavn pro výrobu pepychového zboží, hod-

nota vyvezeného zboží krajkového, hedvábného, plete-

ného a hodináského obnáší 70 procent celého exportu.

Vývoj prmyslu ml za následek úbytek zemdlského
obyvatelstva, který ve Švýcarsku vystupuje nejmarkant-
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nji, relativn i absolutn. V roce 1870 náleželo zem-
dlství 1,136.906 osob, v r. 1900 pouze 1,088.587 (dle

Belowa, N. Z.), k nezemdlskému obyvatelstvu naproti

tomu patilo v roce 1870 1,344.015, v roce 1900 již

2,039.746 osob. Ve tech desítiletích klesl poet zem-
dlského obyvatelstva o 48.319 osob (4*2 pro.), kdežto

poet nezemdlského stoupnul o 695.731 (51*9 procent).

S tím zjevem je spojen pírstek mst svíce než 10.000

obyvateli. V r. 1850 jich bylo 8, v r. 1870 12 a v r.

1900 19, z nichž 3 pekroily poet 100.000 (Curych,

Basilej, Ženeva). Z 1,470.352 osob výdlkov inných
bylo 425.460 (28*9 pro.) zamstnáno ve vlastních pod-

nicích, 134.224 (9*1 pro.) opatovalo práce správní tech-

nické a obchodní, dlník bylo 848.470 (57*6 pro.),u 14.906 (3*6 pro.); bylo tedy na prodejové pra-

covní síly odkázáno více než 70 procent všech, z nichž

asi 60 pro. tvoí skutený proletariát.

V zemdlství je samostatných 44*7 pro. z celko-

vého potu osob v tomto odvtví inných, v obcho-
du 37*1 pro., prmyslu 20*1 pro., hornictví 7*9 pro.
a doprav 7*3 procent. Poet samostatných podnikatel
stoupnul ze 127.172 v r. 1888 na 139.171 v r. 1900,

pi emž pírstek je kryt rostoucím vstupem žen do
ady této skupiny. Soustední kapitálu dokumentují nej-

lépe statistické zprávy posledních let. Na p. piva bylo

vyrobeno v r. 1882 ve 423 podnicích 920.000., v roce

1900 ve 177 podnicích již 2,392.693, tudíž klesnul po-

et podnik o 246, výroba však stoupla o 1,472.693 hl.

Strojní pletárny vyvezly v r. 1892 zboží za 64,251.900

frank, v r. 1906 za 149,436.000 frank. V r. 1890 pi-
padlo na jeden podnik v prmyslu strojnickém 181 dl-
ník, v r. 1895 196, v r. 1900 již 232 a konen v r.

1907 275.

Všeobecným obrazem vývoje kapitalistického však

je koncentrace kapitálová v akciových spolenostech,
jichž bylo zde 2056, 300 z nich (1 4*6 pro.) mlo zá-

vodní kapitál do 10.000 frank (celkem všechny
1,672978 fr. ili 0*1 pro.), 55 jich mlo kapitál pes
5,000.000 fr. (absolutn 1.025,217.800 frank ili 54*5

pro. akciového kapitálu). Úhrnem mlo 13*1 pro. akc.

spolenosti pes 4
/5 veškerého kapitálu akciového ve svém

majetku. Prmrný akc. kapitál jednotlivé spolenosti
stále roste, v r. 1902 obnášel 368.900 fr., v r. 1907 již

772.700 fr.
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Z prmyslových spoleností akciových mlo 13 ka-

pitál pevyšující 5 mil. fr. (1*7 pro. všech spoleností),
jímž náleželo 27*2 pro. celkového akciového kapitálu

ili 136 mil. fr. v r. 1901, v r. 1907 však stoupl jich

poet na 29 s kapitálem 329 mil. fr. Postup kapitalismu
je zde stejný jako v sousedních státech, velký kapitál

dobývá jedné državy po druhé, poet podnikatel klesá

nejenom pomrn, nýbrž v mnohých odvtvích výrob-
ních také absolutn. Poet proletariátu však roste ne-
petržit.

a) Statistika prmyslu v se v. Americe.

Londýnský «Ekonomist« udává toto: Dle posledního
prmyslového sítání je v Sev. Americe 216.262 podnik,
v nichž bylo zamstnáno 519.751 technických a obchod-
ních zízenc a 5,470.321 námezdních dlník. Za »pod-
nik nutno považovati dle methody americké také nko-
lik podnik náležejících ovšem jedné osob firm nebo
korporací v mst s více než 8000 obyvateli, nebo roz-

troušených v jednotlivém stát bez filiálek za hranicemi.

Úedníci zamstnaní sítáním mohou donutiti podnikatele

k pedložení všech výkaz jednajících o odbytu zboží,

mzdách atd., pokud se jim zdají výpovdi majitele pod-
niku nevrohodnými. Z tohoto dvodu lze statistice ame-
rické pikládati velkou dležitost zejména pro pesnost
pi urování kapitál uložených v podnicích prmyslo-
vých, dosáhnuvších v posledním ptiletí obnosu
12.686,265.673 dollar. Roní hodnota vyrobeného zboží

byla odhadnuta obnosem 14.802,147.087 dollar. Poet
dlník v týdnu, v nmž bylo nejintensivnji výrábno
(dobrý zpsob k zjištní relativního potu dlnictva pr-
myslového) obnášel 1—4 dlníky v 76.193, 5 až 20

v 67.577, 21—50 v 26.492, 51— 100 ve 12.463, 101—
250 v 9.020 a 501— 1000 dlník v 1.237 podnicích.

Malé podniky pevládají v prmyslu potravinném, pa-

pírnickém, nápojovém a tabákovém. Velikost podniková

s251 dlník vyskytuje se nejastji v prmyslu textilním,

železném a ocelovém.

Ze všech podnik zamstnávajících více než 1000

dlník pipadá 25’9°/o na textilní, 22*4% na železný a

ocelový prmysl a 12*7°/
0 na výrobu dopravních pro-

stedk. 71.162 podnik vyrobilo ron hodnotu menší

5000 dollar, u 72.806 podnik obnášela hodnota roní
výroby 5000—20.000 dollar, u 48.113 od 20.000 do
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100.000, u 22.281 od 100.000 do 1 mil. dollar a u

1900 podnik více než 1 mil. dollar. V tchto posled-

ních bylo zamstnáno 13kráte tolik dlník nežli

v 71.162 nejmenších podnicích a skoro 3kráte tolik jako

ve všech 143.958 s hodnotou roní výroby do 20.000

dollar.

Z celkové hodnoty roní produkce pipadá pouze
1’2% na nejmenší, 5*1% na podniky s 5000—20.000 dol-

lary hodnoty výrobní, 14*4% na podniky 20.000

—

100.000 dollary, 41 *3% na podniky se 100.000 až 1 mil.

dol. a 38% na 1900 obrovských podnik ili skoro dv
ptiny celé hodnoty zboží ron v prmyslu vyro-

beného.

Z dat nového sítání je patrný vzrst velkých pod-
nik pomrná odvislost malých podnik na velkých a

jich kapitálová nedostatenost a možno íci, že s rostoucí

industrialisaci v Sev. Americe vyniká rychleji nežli jinde

soustední kapitálu, seskupení dlnictva v podnicích

prmyslových, nadvláda prmyslu, kapitálem i prací, nad
ostatními odvtvími hospodáskými.

b) Kapitalismus v Itálii.

Italský konsul Centurione v Praze uveejnil v praž-

ských listech následující íslice o Itálii:

Ped 50ti lety, r. 1862, odhadovala se penžní hod-

nota veškeré sklizn Itálie na 4100million lir, nyní na

7000 mil. lir. Roku 1862 mla Itálie ve státním rozpotu
schodek 446 mil. lir, nyní vykazuje za r. 1910 pebytek
450 mil. lir. Státní pjky Itálie jsou zbytený. Spo-

itelny v Itálii mly koncem r. 1909 vklad 1586 mil-

lion lir.

Itálie má 347 bankovních závod, jichž akciový

kapitál je 712 mil. lir, 43 pojišoven se závodním kapi-

tálem 86 mil., 151 dopravních spoleností s provozo-

vacím kapitálem 924 mil. lir. Textilní továrny v Itálii,

potem 182, mají investováno 482 mil., továren na hed-

vábí je 212 s kapitálem 214 million, 51 montanních
podnik má kapitál 78 mil., 67 továren na plechové

zboží má provozovací kapitál 258 mil., 124 mechanických
továren s kapitálem 224 mil., 192 elektrárny s kapitálem

364 mil., 172 luebných továren s kapitálem 276 mil.

lir. Italští vysthovalci posílají do Itálie ron 500 mil-

lion lir.
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XVIII. Státní rozpoty všech stát.

Kapitalism vyvolal v posledních desítiletích ohromné
výdaje stát, jakých díve nebylo. Stát vyssává po-

mocí daní závratné sumy penz z oban. Peníze ty

jdou vtšinou na úroky státních dluh a na vojsko.

Poet obyvatelstva na zemi odhaduje se na konec
r. 1906 z rzných stran na 1629 million lidí. Z toho
pipadá na íši Anglian 403 milliony poddaných, na

ínu 350, na Rusko 152, na Severní Ameriku 98, na
Francii 81, Nmecko 78, Japan a Koreu 62, Rakousko-
Uhersko 50, Nizozemsko 44, Turecko 38, na Itálii 36,

Belgii a Kongo 27, Španly 20 million lidí. Tak je

zem rozdlena. Podotýkám, že k tomu patí obyvatel-

stvo všech osad. Nyní porovnejme následující íslice.

Kapitál rozmnožuje se dvojím zpsobem : Zaklá-

dáním továren, v nichž dlnictvo svojí prací musí roz-

množovati zisk kapitalist, a pjováním kapitál na
úrok. Nejspolehlivjším vitelem kapitalist jest stát a

proto, když jest vypsána njaká státní pjka, nabízí se

obyejn mnohem více penz nežli stát žádal. Podle

údaj, které uveejuje statistická zpráva Spojených Stát,

obnášely dluhy jednotlivých stát koncem roku 1906:

Státní dluhy

Poet

s:u

I«

OSJ2Ž
c V

vctf ed

T3 >
obyvatelstva

1 E CU-g

Rakousko . 26,150.710

>

3.300

CLr-t

126
Uhry . 19,254.560 4.490 235
Rakousko-Uhersko . 45,405.270 7.790 101

Belgie 7,074.910 2.530 361
Bulharsko . 3,744.280 277 76
Dánsko 2,464.770 274 109
Francie . 38,961.950 24.900 640
Nmecko 60,605.180 15.737 260
ecko 2,433.800 689 281

Itálie 33,476.120 10.200 302
Nizozemsko . . . . 5,509.660 1.950 353
Norsko 2,240.100 301 135

Portugalsko . . . . 5,423.130 3.590 665
Rumunsko . . . . 6,400.000 1.110 172
Rusko 129,309.300 15.700 122
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Státní dluhy

CJ

2.* c <v

Poet
obyvatelstva

£ «>O i-— rt

s
5

V C3 ^

~C
>

Srbsko 2,676.990 377 143

Španlsko . 18,618.100 7.800 420
Švédsko 5,260.810 436 84
Švýcary 3,425.380 83 25

Turecko . 24,028.900 2.260 92
Velká Britanie a Irsko . 43,218.000 16.300 378
Spojené Státy . . . . 81,511.815 4.150 50
ína 407,253.000 2.470 4

Japonsko . 46,732.200 2.030 42

Vojenské výdaje velmocí za posledních 16 let jsou

následující

:

roku 1897 roku 1907
k o run

Rakousko-Uhersko . . 367,199.900 472.207.850

Anglie 453,806.175 744,900.000

Itálie . 234,754.550 286,000.000
* Francie 645,639.300 722,713.275

Nmecko ... 799,044.500 1078,999.700

Rusko 756,329.750 1047,199.450

Japonsko . 164,494.925 284,855.500

Spojené Státy . . . . 214,375.000 456,650.010

Tento ohromný vzrst náklad vojenských a zbro-

jení znamená hospodáské a kulturní vraždní národ,
nebo v uvedeném desítiletí od poslední mírové konfe-

rence stouply náklady na vojenství o 1455,782.175 K!
K tomu sluší však pipoítati vzrst výdaj na vojenskou
moc námoní o 1147,704.741 K, takže ve výše uvede-

ných státech stouply od mírové konference roku 1899
veškeré vojenské náklady z 5117,276.675 korun na

7731,012.624 K ili o 2613,735.949 K výše v jednom
desítiletí

!

Projdme nyní státní rozpoty všech stát

:

1. Nmecko. íše tato má rozlohu 540.777 tvere-
ních kilometr. Roku 1905 ítalo Nmecko 60,641.278

obyvatel. Z toho bylo: Nmc 51,883.000, Polák
3,328.751, ech 107.398, Srb 93.032. Státní výdaj na
r. 1909 2784 mil. marek, výdaj na úroky státního dluhu

21Rudolf Vrba: Vláda penz.
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155 mil. marek, na vojsko a válené lostvo 804*8 mil.

marek. Roku 1907 mlo Nmecko a spojené státy jeho
státní výdaj 7412 mil. marek.

2. Císaství Habeš v Africe 8 million obyvatel,
císaem Menelik

;
státní finance neznámé.

3. Afganistan v Asii, rozloha 558.000 tv. km, samo-
vládce Emir Habib-Ullah (1909). Obyvatel 5 mil.

;
státní

finance neznámé.

4. Státní finance severní Ameriky. Severní Amerika
opií se po velmocích v Evrop. Má totiž schodek ve
státním rozvrhu. Roku 1907 mla Unie 87 mil. dollar
pebytku, na to roku 1908 nastal schodek 58 mil. dol-

lar. Na rok 1908 bude schodek 114 mil. dollar.

Roku 1898 mla Unie státní výdaj 443 mil. dollar,

roku 1908 stoupl výdaj na 659 a roku 1909 na 697 mil.

dollar. Koncem ervna 1908 bylo v Unii zlata, stíbra

a bankovek v obhu za 3038 mil. dollar. Sev. Amerika
má 51 stát spojených, které mají rozlohu 9,386.093 tv.
km. Roku 1900 bylo v Unii 76,303.387 lidí. Státní výdaj

r. 1908 byl 762,488.753 dollar. Na vojsko a válené
lostvo 222 mil. dollar. Státní dluh r. 1908 byl 2632 mil.

dollar. Praesident Taft.

5. Argentina v jižní Americe, vláda v rukou zedná,
republika, praesident Alcorte. Má rozlohu 2,806.400 tv.

km a na 4,045.000 obyvatel dle posledního sítání

r. 1895. Roku 1908 má asi 6 mil. lidí. Pozstává ze

16 spojených stát. Státní výdaje r. 1908 byly 156 mil.

pesos v papíe a 24V2 mil. ve zlat. Státní dluh 375 mil.

pesos ve zlat, 664 mil. pesos v papíe. 1 pesos zlata

platí 4 marky, 1 pesos papíru 2 marky. Úrok za státní

dluh 33 million pesos ve zlat ron.
6. Belgie. Království, král Albert. Má rozlohu

29.456 tv. km, r. 1900 ítala 6,693.548 lidí. Roku 1907
ítala 7,317.561 lidí. Roku 1900 bylo zde 2,574.805 Fran-

couz, 2,822.005 Flám. Jsou zde tedy 2 národnosti.

Státní výdaje r. 1908 byly 621 mil. frank. Státní dluh

odhadnut na 3364 mil. frank. Roní úrok 174 mil. K.

Belgii patí stát Kongo v Africe. Má rozlohu 2,382.800 tv.

km a 16 mil. domorodc. Státní výdaj ron 40 mil.

frank.
7. Bolivia v jižní Americe, republika, zednái vlád-

nou
;

president Montes. Má rozlohu 1,470.196 tv. km.
Obyvatelstva r. 1906 odhadnuto na 1,953.916 lidí. Státní

výdaj 16,614.289 bolivian. 1 bolivian = 1 mk. 70 fen.
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8. Brasilie, republika, spojené státy v jižní Americe
(Estados Unidos do Brazil)

;
praesident Penna, vláda zed-

ná. Má rozlohu 8,550.000 tv. km a 17,400.000 oby-

vatel. Roku 1908 výdaj 65V2 million milreis ve zlat,

329 mil. milreis ve stíbe. Státní dluh r. 1907 72 mil.

liber st., 552 mil. milreis. 910 mil. milreis papíru,

platí ron úroku 118 mil. milreis.

9. ile, republika v jižní Americe, praesident Montt.

Má 24 provincií, mí 755.100 tv. km. ítala r. 1905

obyvatel 3,399.928. Roku 1907 byl státní výdaj 134 mil.

pesos papíru a 59 million pesos ve zlat. Státní dluh

987 mil. pesos ve zlat a 147 mil. v papíe. Roní úrok

40 mil. pesos. Jeden pesos platí 1 mark a 53 fenik.

10. ína, absolutní mocnáství. Za mladistvého cí-

sae jest princ vlada. Celá ínská íše má 1 1,138.800 tv.

km a ítá 330 mil. lidí. Státní dluh íny byl 552% mil.

tael koncem r. 1908. 1 tael = 3 marky 30 fenik. Státní

výdaje neznámy.
11. Dánsko, království, má rozlohu 40.384 tv. km,

král. eské má rozlohu 51.948 tv. km. Roku 1906 mlo
Dánsko 2,605.268 lidí. Roku 1909 byl státní výdaj 101 mil.

korun. Státní dluh 251 mil. korun, úrok 8 l
/2 mil. korun.

1 dánská koruna platí 1 marku 12 fenik.

12. Republika Domingo, sted Ameriky, má 48.577 tv.

km, 416.000 lidí. Státní výdaj 1V2 mil. dollar.

13. Republika Ekvádor, jižní Amerika, spojené Státy

má rozlohu 299.600 tv. km, 1,272.000 lidí. Roku 1907
státní výdaj I 5V2 mil. sucres (1 sucres = 2 marky).

Státní dluh 29 mil. sucres.

14. Francie, republika, vláda zedná a žid. Prae-

sident Falires. Má rozlohu 536.464 tv. km
;

r. 1906 í-

tala 39,252.267 lidí. Roku 1908 státní výdaj 3910 mil.

frank, z toho úrok na státní dluh 1262 mil. frank,
na válené úely 1090 mil. frank. Státní dluh koncem
r. 1908 odhadnut na 30.161 mil. frank. Osady Francie

v Africe mají rozlohu 10,214.700 tv. km a 24 mil. domo-
rodc, v Asii 664.200 tv. km a 16 mil. lidí, v Americe
82.000 tv. km a 428.819 lidí. Roní výdaj na osady je

340 mil. frank.
15. ecko, království. Má rozlohu 64.679 tv. km,

r. 1907 bylo lidí 2,631.952. Státní výdaj r. 1906 byl

125 mil. frank. Státní dluh 7 1

7

1
/2 mil. ve zlat a 167

mil. v papíru drachem. (1 drachma = 80 fenik.)

21
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16.

Velká Britanie (Anglie a Irsko.)

rozloha poet obyvatel

Anglie 314.339 tv. km 45,057.000
Indie 4,826.100 tv. km 295,213.000
Ostatní osady . . 24,415.800 tv. km 56,601.000

Celé britské panství má rozlohu 29,556.200 tv. km a

obyvatelstva 396,871.000 lidí r. 1908. Státní výdaj r. 1908
byl 203 mil. lib. st. Státní dluh Anglie koncem jmeno-
vaného roku 71572 mil. liber sterlink. Roní úrok
21 mil. liber, t. j. 500 mil. korun našich penz. Výdaj
na vojsko a válené lostvo 58 mil. liber, to jest 1392
mil. korun.

17. Východní Indie pod vládou Anglie; roku 1907
státní výdaj 1113 mil. rupií. Z toho dostanou Angliané
jako vysocí úedníci ron 290 mil. rupií platu. Státní

dluh Indie 254 mil. liber st., ili 3810 mil. rupií. Roní
úrok 190 mil. rupií. Indická armáda stojí ron 295 mil.

rupií. Nejvíce z toho pohltí vysocí dstojníci z Anglie.

Indové platí 320 mil. rupií pozemkové dan. Jen 80 tisíc

Anglian ovládá zem se 300 mil. lidí ! Že Anglie o toto

panství pijde, je jisto.

18. Kapsko, osada pod vládou Anglie, jih Afriky,

má rozlohu 717.388 tv. km, a 2,409.804 lidí. Státní

výdaj za rok 1907 byl 872 mil- lib. st. Státní dluh od-

hadnut na 47 mil. liber st.

19. Kanada, osada anglická v sev. Americe, má roz-

lohu 9,659.400 tv. km a 5,371.315 lidí. Roku 1907 byl

státní výdaj 52 mil. dollar, státní dluh 380 mil. dolar,
úrok ron 8 mil. dollar.

20. Austrálie pod vládou Anglie má rozlohu 7,933.400

tv. km. a 472 mil. bdí. Státní výdaj r. 1908 byl 14 mil.

liber st.

21. Kvatemala, republika, sted Ameriky; praesident

Estrada Cabrera. Rozloha 113.030 tv. km, obyvatel
1,842.134; státní výdaj r. 1908 okrouhle 36 mil. pesos

papíru.

22. Haiti, republika, ostrov, sted Ameriky, praesident

Nured Alexis. Rozloha 28.676 tv. km. a 17a mil. oby-

vatel, výdaj 12 mil. pesos. (1 pesos =5 frank.)

23. Honduras, republika, sted Ameriky, praesident

Devila. Rozloha 114.670 tv. km, obyvatelstva mil.,

státní výdaj ron 4 mil. pesos.
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24. Itálie, království, vláda žid a zedná. Rozloha

286.682 tv. km, obyvatel 33,909.776, katolík 31 x
/2 mil.,

žid 35.617. Státní výdaj r. 1907 byl 2154 mil. lie. Na
vojsko 310 mil. lie, na válené lostvo 160 mil. lie.

Na státní dluh platí Itálie ron úrok 494 mil. lie.

(1 lie = 1 frank.)

25. Japonsko, císaství. Má rozlohu 452.922 tv. km.
Obyvatelstva 52,924.202. Státní výdaj na r. 1908 byl

619 mil. jen. (1 jen = 2 marky.) Na vojsko 110 mil.,

na válené lostvo 80 mil. jen. Na státní dluh úroku
274 mil. jen. Státní dluh Japonska byl koncem r. 1907

odhadnut na 2280 mil. jen.

26. Korea, císaství, patí nyní Japonsku jako vá-

lená koist. Rozloha 218.650 tv. km, koncem r. 1906
ítala Korea 9,781.671 lidí. Státní výdaje jsou ron
20 mil. jen.

27. Kolumbia, republika v jižní Americe, má roz-

lohu 1,181.573 tv. km, obyvatel 4,141.791. Státní výdaj

roní 16 mil. pesos.

28. Kostarika, republika, rozloha 48.410 tv. km,
351.176 lidí. Státní výdaj ron 8 mil. pesos.

29. Kuba, republika, uloupena Španlm. Má roz-

lohu 118.833 tv. km a 2,048.980 lidí dle stavu r. 1907.

roní výdaj 25 mil. dollar. Patí mocí vlastn Sev,

Americe.

30. Liberia, republika, rozloha 95.400 tv. km, l
x
/2 mil.

lidí, roní výdaj 1
/2 mil. dollar.

31. Lichtenštejnsko, knížectví, má rozlohu 159 tv.
km, lidí 9650, státní výdaj 493.212 korun.

32. Luxemburk, knížectví, 2586 tv. km, 246.455 lidí,

roní výdaj 20 mil. frank.
33. Maroko, císaství, západní Afrika. Má rozlohu

439.240 tv. km, lidí asi 8 mil.

34. Mexiko, republika, sted Ameriky, má 30 stát
spojených, veškeré mexické státy mají rozlohu 1,987.201

tv. km, a jen 13,607.259 obyvatel. Státní výdaj na
r. 1909 jest uren na 104 mil. dollar. Úroky na státní

dluh iní ron 28 mil. dollar. Státní dluh byl r. 1908
okrouhle 44 1/

2 mil. liber sterlink.

35. Monako, republika, má rozlohu l
x
/2 tv. km a

15.180 obyvatel.
36. erná Hora, knížectví, má 9080 tv. km a 250.000

lidí. Roní státní výdaj 3 mil. korun.
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37. Nizozemsko, království, má rozlohu 33.000 tv.

km, a 5,747.269 lidí koncem r. 1907. Z toho je Hollan-

an 5,051.148, Nmc 31.865, Flám 14.903. Státní

výdaj r. 1909 okrouhle 200 mil. hol. zl. Armáda 27 '/2,

válené lostvo 20, úroky státního dluhu 38 mil. zl.

Osady Nizozemska mají rozlohu 2,045.647 tv. km a

40 mil. lidí. Hollandsku patí ostrovy Java, Borneo, Ce-

lebes atd.

38. Nikaragua, republika, mí 128.340 tv. km, má
459.888 lidí, roní státní výdaj 10 mil. pesos.

39. Norvéžsko, království, má rozlohu 322.987 tv.

km, 2,240.032 lidí dle sítání r. 1900. Státní výdaj 114

mil. švédských korun (1 koruna— 1 marka 12 fenik).

Státní dluh 334 mil. kor., úrok ron 12 mil. kor.

40. Ornan, císaství. Rozloha 194.200 tv. km, 1
/2

mil. lidí.

41. Rakousko-Uhersko, císaství. Rozloha Rakouska
300.193 tv. km, Uher 325.325 tv. km. Obyvatelstva má
r. 1900: Rakousko 26,150.708, Uhry 19,254.559. Bosna
a Hercegovina: rozloha 51.027 tv. km, 1,770.353 lidí.

Celá rozloha 676.545 tv. km a dle r. 1900 lidí 49,965.259.

Státní výdaj r. 1906: Rakouska 2148'9 mil. korun, Uher
15557 mil. kor. Státní dluh: Rakouska 98437 mil. kor.,

Uher 5554 mil. kor. Roní úrok : Rakousko 405 mil. kor.,

Uhry 190 mil. kor. Výdaj na armádu okrouhle 400 mil.

korun.

42. Panama, republika, sted Ameriky, mí 87.480

tv. km, má lidí asi 400.000, roní státní výdaj 12 mi-

lion frank.

43. Paraguay, republika v Jižní Americe, rozloha

253.100 tv. km, 631.847 lidí. Roní výdaj 40 milion
peros v papíru. Státní dluh asi 30 mil. dolar.

44. Persie, císaství, má rozlohu 1,645.000 tv. km
a 9 milion lidí. Roní státní výdaj asi 40 mil. frank.

45. Peru, republika v Jižní Americe, má 19 spoje-

ných stát. Rozloha 1,769.804 tv. km, obyvatel asi

5 milion. — Státní výdaj ron 3 miliony liber ster-

link.

46. Portugaly, republika (královská rodina vyhnaná

zednái). Má rozlohu i s píslušnými ostrovy 91.943 tv.

km, obyvatel je 5 milion. Roní výdaje jsou 75 milion
milreis. (1 milreis = 3 marky 60 fenik.) Tato maliká
zem má následující dluhy

:
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cizí dluh ve zlat : 93,484.000 milreis
5.394.000 »

92.673.000

14.224.000

37.608.000

vnitní státní dluh: 517,062.000 »

219,747.000

28.748.000

58.283.000

7.472.000

Tyto dluhy jsou seadny dle vydání. Ovšem má
Portugalsko také zámoské osady. Zdali mají portugalské

státní dluhopisy njakou cenu, tžko ovšem íci.

47. Rumunsko, království. Má rozlohu 131.353 tv.

km, 6 milion lidí. Státní výdaj r. 1909 byl 411 milion
lei. (1 lei = 80 fenik = 90 halé.) Rumunská armáda

60 milion lei, úrok státního dluhu 176 mil. lei. Státní

dluh r. 1908 byl 1399 milion lei.

48. Rusko, Rosija, císaství. Rozloha : 22,840.800 tv.

km, obyvatel r. 1907 úhrnem 130,507.000, r. 1910 od-

haduje se na 160 milion.

Rozloha tv. km Obyvatelstvo

Evropské Rusko . 4,814.485 93,442.000

Polsko 126.952 9,402.000

Kavkaz 468.521 9,289.000

Stední Asie . . 3,575.194 7,746.000

Sibi 12,446.000 5,730.000

Rusko trpí v posledních letech stálým schodkem ve

státním rozpotu. Schodek ten ovšem hanebnou porážkou

v Mandžurii znan vzrostl. Na rok 1909 jsou státní vý-

daje Ruska 2479 mil. rubl a k tomu 159 mil. rubl
mimoádné výdaje. Proti tomu jsou píjmy odhadnuty
na 2477 mil. rubl. Na tento rok chybí státní pokladn
152 mil. rubl. Od roku 1903 do roku 1908 rozmno-
žily se píjmy Ruska z 2031 na 2477 mil. rubl, za to

však výdaje z 1883 na 2472 mil. rubl. Roku 1909 má
ruský stát píjem z koalky 733 mil. rubl. Na armádu
potebuje Rusko pro tento rok 536 mil. rubl. Dne
1. ledna 1908 mlo Rusko státního dluhu 8.710,066.204

rubl. Úroky pohltí 400 mil. rubl. To shrábnou židé

v Paíži a v Berlín do kapes.

49.

Finsko, pod vládou Ruska, má 373.604 tv. km,

2,933.000

lidí. Roní výdaj 130 mil. marek.
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50. Buchara, pod vlivem Ruska, císaství v Asii, má
205.000 tv. km a 1

1U mil. lidí.

51. Chiva, císaství v Asii, pod vlivem Ruska, má
60.000 tv. km, asi 800.000 lidí.

52. El Salvador, republika ve stední Americe, má
21.160 tv. km, 1,116.000 lidí, roní státní výdaj 10 mi-

lion pesos.

53. San Marino, republika v Itálii, nedaleko Rimini,

má 61 tv. km a 11.002 lidí.

54. Švédsko, království, mí 447.864 tv. km, mlo
foku 1907 5,377.713 obyvatel. Roku 1909 státní výdaj

217 milion švédských korun. Státní dluh 470 mil. K.

Armáda 50 mil., lostvo 20 mil., úroky státního dluhu

20 mil. K ron.
55. Švýcary, spojené státy, republika, mí 41.324 .

km, roku 1907 bylo 3,525.256 lidí. Nmc 2,312.949,

Francouz 730.917, Ital 221.182. Státní roní výdaj

140 mil. frank.

56. Srbsko, království. Má rozlohu 48.303 . km, jest

tedy menší jak království eské. Mlo roku 1907 lidí

2,704.016. S átní výdaj 95 mil. dinár (1 dinár =96 ha-

lé). Státní dluh 545 mil., roní úrok 30 mil. dinár.

Srbská armáda 20 mil. dinár ron.
57. Siam, císaství v Asii, má rozlohu 633.000 tv.

km, 7 milion lidí. Roní státní výdaj 50 milion tikals

(1 tikals = 1 marka 52 fenik).

58. Španly, království, má rozlohu 504.517 tv. km,
roku 1907 19,712.585 obyvatel. Státní výdaj roku 1908
byl 1023 mil. pesetas (1 pesetas = 80 fenik). Státní

dluh 9484 mil. pesetas. Roní úrok 404 milion bere

nejvíce paížský Rothschild. Armáda 160 milion pesetas

ron.
59. Turecko, císaství.

Rozloha tv. km Obyvatelstvo

Na Balkán .... 169.300 6,130.200

Malá Asie .... 501.400 9,089.000

Arménsko .... 186.500 2,470.000
Sýrie 637.800 4,288.000

Arábie ..... 441.100 1,050.000

Tripolis 1,051.000 1,000.000

Celá turecká íše má rozlohu 2,987.100 tv. km
a 24 milion lidí. Státní dluh Turecka je 125 million
liber sterlink. Je v rukou nejvíce londýnského žida
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Rothschilda. Turecko mže vyzbrojiti 1,680.000 muž
do války. Státní finance jsou neznámé.

60. Bulharsko, cárství. Má rozlohu 96.345 tv. km
a 4 miliony lidí. Státní výdaj r. 1908 byl 127 mil. lei.

Armáda 30, úrok ze státního dluhu 34 mil. lei ron.
Státní dluh 450 mil. lei,

61. Egypt, císaství pod vládou Anglie. Khedive

:

Abbas II. Hilmi. Rozloha 994.300 tv. km, 11 mil. lidí.

Státní výdaj ron 1 1 mil. tureckých liber.

62. Uraguay, republika v jižní Americe. Rozloha

186.926 tv. km, obyvatelstva 1 million. Státní výdaj

20 mil. peros (1 peros = 4 marky).

63. Venezuela, republika v jižní Americe. Má roz-

lohu 942.300 tv. km, 3 milliony obyvatel. Vláda jest

v rukou zedná. Roní výdaj 60 mil. bolivar. (1 bol.

— 80 fenik. Státní dluh 240 mil. bol.

Tím jsme podali pehled výmry, obyvatel a po-

platní síly všech stát celého svta.

Z jakých pramen opatují si státy své píjmy, uka-

zuje tato tabulka za rok 1906:

Nmecko .

'Ctí

C cn
><j O
ju a

>

. 3.799-2

Milliony marek

c i £ 'ctí
ctí o g
73 0.^3 o* >> CJ

v) •

'<u rQ -r-t;

3 ^ O. O
O- o ^

496-0 1.181-1 1.700-3 CJ

úhrnem

On
C*

Rakousko . . 433-8 261-2 615-2 242-8 1.553-5

Uhry . . . 400-6 189-2 289-8 217-3 1.096-0

Celá íše .
834-4 450-4 905-0 822-2 3.012-0

Itálie . . . . 223-2 430-3 567-6 299-4 1.520-9

Francie . 286-0 485-8 1.285-2 907-0 2.964-0

Rusko . . . 1.442-0 3263 2.185-4 1.570-4 5.524 1

V. Britanie . 519-0 763-7 1.455-9 1.313-6 4.052-2

Spoj. Státy . 705-3 — 2.302-8 193-9 3.202-8

Japonsko . . 99-1 269-4 358-5 311-8 1.038:0

Nmecko .

na

. 62-65

1 obyvatele pipadalo v markách

8-18 19-49 28-03 118-35

Rakousko . . 16-59 9-99 23-53 9-28 59-39

Uhry . . . . 20-80 9-83 15-05 11-29 56-97

Celá íše . 18-38 9-92 19-93 18-11 66-34

Itálie . 6-87 13-25 17-48 9*21 46-81

Francie . . 7-29 12-38 32-74 23-10 75-51
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na 1 obyvatele pipadlo v markách

Rusko . . . 11-48 2-60 17-39 12-50 43-97

V. Britanie 12-52 18-45 3512 31-68 97-77

Spoj. Státy . 9-25 — 30-22 0-54 42-01

Japonsko . . 2-12 576 7-67 6-68 22-23

Z cifer tchto je zejmo, jak rozdílný jest zpsob
úhrady poteb v rzných zemích. Píjmy z výdlené
innosti státu (statky a lesy, doly, železnice, pošty atd.)

nejvíce vystupují do popedí v Nmecku, kde iní plných

53 pro. celkových píjm. Vedle Nmecka ješt Rusko,

Uhry a Rakousko mají znaný píjem z hospodáské
innosti. Ve všech státech jsou píjmy ze státních statk,

les a dol dosti znané. Avšak všude pedstiženy byly

tyto staré soukromo-hospodáské píjmy výnosy z mo-
derních dopravních prostedk, ze železnic, pošt a te-

legraf.

Zvlášt železnice staly se nkde velmi dležitým
pramenem státních píjm. Na prvním míst v N-
mecku, kde píjmy z drah iní skorém tetinu všech

státních píjm. Mimo to znaný jsou také píjmy
z drah v Rusku, Rakousku, Uhrách a Itálii. Pokud se

týe rozvoje píjm z výdlené innosti ve finanním
systému rzných stát, lze konstatovati skorém všude
vzrst tchto píjm nejen absolutní, ale i relativní. Tak
v Rakousku inily tyto píjmy v pomru k veškerým

píjmm v r. 1903 22*7 procent, r. 1906 již 28 pro.,

v Itálii 12*4 pro. resp. 1 4*7 pro., ve Francii 7*6 resp.

9*7 pro., v Rusku 15 resp. 26T pro., ve Spojených

Státech 16*4 resp. 22 pro. a poklesly pomrn pouze
v Uhrách (se 4T5 na 36*5 procenta) a ve Velké

Britanii.

Nejvíce tedy stouply píjmy z výdlené innosti

v Rusku, kde ovšem píjem z drah stoupl z 85 mi-

lion rubl v roce 1893 na 476 milion rubl v roce

1906.

Píjmy státní ovšem všude, mimo Nmecko, plynou

z pevážné ásti z daní a poplatk. Pi tom hlavní

úlohu hrají cla a spotební dan, jak ostatn vysvítá

z hoejší tabulky. Pro srovnání mezi jednotlivými státy

zdají se nám býti rozhodujícími cifry cel a dávek na

1 obyvatele pipadající.

Uvádíme tu cla a hlavní konsumní dan : Na
1 obyvatele pipadalo v markách :
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ze cla z tabáku

Da
z cukru z lihu z piva

Nmecko . .
10-34 0-18 2-24 2-65 1-74

Rakousko . .

‘ 2-08
7-46 376 2-87 2-47

Uhry . . . 5-57 1-46 3-81 0-83

Itálie .... .
5-51 5-49 1-82 0-86 o-ii

Francie . . . .
8-39 9-09 3-05 6-90 C’29

Rusko . . . .
3-74 0-85 1-60 10-49 —

V. Britanie . . 17-13 — — 9-20 659
Spojené Státy . 16-55 267 — 7-90 3-07

Japonsko . . . 1-43 1-36 0-75 2-66 0-24

Jak vidno, jest cly nejvíce zatíženo obyvatelstvo

Velké Britanie, pak Spojených Stát. Rakousko-Uhersko
stojí v ad sestupné až na pedposledním míst. Ve
Spojených Státech iní výnos cel 1*2 miliardy marek, ve

Velké Britanii 735 mil. marek, v Nmecku 627 milion
marek, v naší íši pouze 94 mil. marek. Píklad Anglie,

která není zemí celní ochrany, jest pouným proto, jak

výnosnými mohou býti pouhá finanní cla. Cla z tabáku,

cukru, aje, lihovin a vína vynášejí Velké Britanii devt
desetin celých celních píjm. Oproti tomu ochranáská
cla jsou málo výnosná.

Shrneme-li ke konci veškerá daová zatížení jak

pímými tak i nepímými danmi a dávkami na jed-

noho obyvatele v jednotlivých zemích, docházíme k tmto
cifrám (v markách) : Nmecko 34*70, Rakousko 39*26,

Uhry 28*82, Itálie 36*04, Francie 63*19, Rusko 21*89,

Velká Britanie 66*45, Spojené Státy 30*29 a Japonsko
14*99 marky.

Pomrn asi nejvíce je tedy zatíženo obyvatel-

stvo Velké Britanie a Francie, jak známo zemí nej-

bohatších. Pak hned následuje chudé Rakousko, kdežto

bohaté Spojené Státy severoamerické jsou zatíženy po-

mrn málo, mnohem mén než Rakousko. Nejmenší
dan však platí obyvatelé dvou nejvtších zemí: Ruska
a Japonska.

Ohromné výdaje státní musí se hraditi vybíráním

daní. Obanstvo musí vydlávat, aby mohlo platit dan.
Berní síla státu jsou jeho obané.

Za posledních 25 let vzrostlo obyvatelstvo el-
njších stát následovn

:
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Pc et o ibyvatelstva
na na

r. 1880 1 tv. r. 1905 1 tv.
km km

Nmecko . . 45,256.061 83-7 60,641.278 112-1

Rakousko 22,144.244 75-8 26,150.708 80
Uhry . . . 15,739.259 48-4 19,254.559 59-3

Francie . 37,405.090 69-8 39,292.967 75-2

Belgie . . 5,520.090 187-4 6,695.548 227-3

Hollandsko 4,012.693 122 5,104.157 154
Itálie . . 28,459.628 993 32,479.255 113-3

Španly . . 16,341.201 32-4 18,618.086 36-9

Portugaly 4,160.315 45-3 5,425.132 59
Anglie . . . 25,975.459 172 32,527.843 215
Skotsko 3,755.579 48 4,472.103 58
Irsko . . 5,174.856 61 4,458.775 52
Švédsko . 4,565.668 10 5,136.441 11-5

Norvéžsko 2,000.917 6-2 2,221.479 6-9

Dánsko 1,969.039 51 2,588.919 66
Rumunsko 5,058.342 38 5,956.690 45

Srbsko . . 2,161.961 44 2,688.747 55
Rusko . . . 81,725.185 16-9 93,442.864 19-4

Polsko . . 7,960.304 62 9,402.255 74
Unie . . . 50,155.783 5-4 76,212.168 8-5

Japonsko . . 46,732.138 122

XIX. Zakládání záložen.

a) Fr. Ši máek.

Týden« pinesl 25. záí 1908 tuto úvahu: Roku 1855
scházívalo se v bývalé Slovanské kavárn na Ná-

beží v Praze nkolik mladík, z nichž potom mnozí
jakožto básníci, spisovatelé, novinái, politikové a uenci
došli v eské spolenosti dobré povsti a záslužné plat-

nosti. Kdo z kruhu pán tch do dnešních dn zbyli,

jsou ctihodnými staeky, ze všech stran váženými a milo-

vanými. Tehdy ovšem kvetlo jim nejkrásnjší jaro života

se všemi nejspanilejšími svými nadjemi. Byli to : Rudolf

Mayer, Josef Durdík, Hálek, Janda, Ceyp z Peclinovce,

Košín z Freudenfeldu (Radostova), Heyduk, František

Jeábek, Neruda, Zoubek, Jiljí Jan, Josef Kolá, Josef

Smolík a jiní a jiní. Starší i mladší, mezi nž docházíval

také urostlý, vážný mladík, ješt však ani ne dvacet let
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starý František Šimáek. Co ostatní jeho druhové horo-

vali o krásné literatue, o básnní, o djepise a filologii,

co zapadali v elegické blouznní a vzrušující tužby,

František Šimáek rozprávl o dležitostech jim cizích,

snahách ideálm jejich vzdálených, o otázkách praktických,

o vývoji hospodáském, o zvelebování živností a o zmn
celého školství ve smyslu praktickém. Pátelé jeho páli

mladikému druhu svému tuto jeho oblibu a rádi ho
poslouchali, když jako ve šastnjší a lepší budoucnost
eského národa nazírající vštec hlásal, že má-li eský
lid jako národ opt vyniknouti a k plnému životu znovu
pijíti, že si musí pojistiti a utvrditi pdu pod nohama.
František Šimáek s nadšením vykládal, že si eský lid

musí hledti pedevším otázek praktických, zvelebení své

výroby a výnosu svého obchodu a že se musí starati

o vedoucí k tomu vzdlání, o praktické školství. A ješt

ne dvacetiletý František Šimáek, jako by v sob cítil

sílu obra, chystal se sám jediný k dílu tehdy závratn
smlému! Obíral se v dob nejtužšího absolutismu na
stran jedné a v dob všeobecné zmalátnlosti i nej-

smlejších duch na stran druhé úmyslem založiti nový
zvláštní asopis pro lid, asopis to, jenž by, poutaje nej-

širší kruhy tením zábavným, vedle toho jako nepozoro-

van provádl hlubší vlastní svj program, který by totiž

probouzel úastenství a horlivost ke zvelebování živností

a k zakládání potebného k tomu školství. A co zá-

možní, v ruchu života zkušení mužové podniknouti si

tehdy v celých sdruženích netroufali, na co jenom po-

mysliti za opovážlivou smlost pokládali, k tomu odvážil

se nemajetný dvacetiletý jinoch. V lednu 1857 zaal
v Praze vycházeti nový asopis s titulem » Posel z Prahy «.

Byl to tehdy jediný, jaksi politický list, jenž vycházel

však pouze desetkráte v roce v ptiarchových sešitech,

aby se strany úad nemohl býti pokládán za noviny,

nýbrž za knihu, a na jeho obálce stálo jméno vyda-

vatele : Vojtch Blák, pod nímž kryla se skutená osoba,

František Šimáek a jako nakladatel jeho uveden byl

bratr jeho dr. Ant. Šimáek. V asopise tom zaal Fran-

tišek Šimáek buditi a nabádati eský lid ku provádní
hesla: »Spolujme se!«, takže záhy psobením jeho

zaaly povstávati v echách rzné nové spolky potravní,

emeslnické, výrobní, tenáské, školní, hospodáské, rol-

nické atd. Šimáek ve svém » Poslu z Prahy « lidu vcn
a pesvdiv líil a velebil zásady spolovací, vykládal
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mu, co všecko spojené síly zmohou, nabádal ho ke vzá-

jemné podpoe a pi tom obzvlášt jednomu druhu
spolování vnoval zvláštní svou dslednou a neúnavnou
pozornost.

Chudí dlníci v Rochdalu, kteí si navzájem po-

máhali a v r. 1843 v otázce svépomocného spolování
novou dráhu razili, sami sebe nazývajíce » poctiví pionýi
Rochdalští«, byli Františku Šimákovi ideálním vzorem,
a spisovatel, z nhož hlavn pouení o svépomocném
spolování erpal, byl známý politický hospodá Schulze-

Delitzsch, který tehdáž v Nmecku dával vydatný podnt
k zakládání potravních a svépomocných penžních spolk-
František Šimáek — Vojtch Blák — ve svém » Poslu

z Prahy« jal se horliv doporuovati eskému lidu za-

kládání takovýchto výpomocných spolk, které by po-

skytovaly zálohy malému živnostníku a menšímu pod-
nikateli, aby pomocí jejich mohl s továrnami a bohatými
výrobci závoditi. Spolky ty nazvány byly u nás pvodn
«Záložní kasy« a íkalo se jim tak až do r. 1859. Roku
tohoto pak sedli jednoho dne dr. Kodym, František

Šimáek a napotomní universitní professor dr. Josef

Durdík v Proškov kavárn »u tí pštros « pod mostem
na Menším Mst v Praze, a tu v hovoru o záložních

kasách prohodil Durdík námitku, že neteba se echm
vléci jejich dlouhým výrazem o dvou slovech. »Máte
pravdu, « pronesl Kodym, »mohli bychom snad íkati

,Záložnice‘.« »Ješt krateji, « doložil Durdík a poprvé
vypustil z úst slovo »Záložna«, jež se pak všeobecn
rychle ujalo. František Šimáek vykládal princip záložny

v tehdejší dob asi takto: »Kapitalista jednomu emesl-
níkovi nepjí, ponvadž není jistoty pi nm, a má
i zdravé ruce, dobré smýšlení, chu ku práci; pijdou-li

však ti, tyi a zaruí se všichni za jednoho a jeden

za všechny, dojdou spíše úvru, což každému pirozen
vysvítá. Tím spíše se jim pjky podaí, spojí-li se jich

nkolik set, a tak ve vzájemném podepení jednoho
druhými vzroste pevnota jejich. Když jich už jest tak

veliké množství, nepotebují pak ani toho kapitalisty;

vklady jejich vlastní iní tu velikou studnici, ze které

mohou lenové bráti zálohy. Vklady tyto vzrstají a úroí
se, a tak jest každá záložna spolu spoitelnou.« Pi tom
Šimáek populárním zpsobem líil zízení záložen, vedení

jejich knih, úkoly jednotlivých zízenc, editele, poklad-

níka, úetního, správní rady, vysvtluje zákony a pra-
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vidla ústav penžních a poukazuje k tomu, kterak i v nej-

chudších tídách možno zakládati takové záložny i služeb-

ným všeho druhu, domkám, dlníkm a líí, kterak

spoivost a vzájemnost konati mže pravé divý. Sém
Šimákem neúnavn a horliv mezi eským lidem roz-

sévané nalezlo úrodnou pdu, všeobecné pochopení, zá-

ložny u nás rostly do set, tak že se tím stal dobro-

dincem dnes lze íci million svých krajan, nebo není

mnoho tch, kdo by v eské spolenosti mohli íci, že

nikdy ve spojení s nkterou záložnou, bu jako vitelé
nebo dlužníci, nebyli. Kolik eských lidí bylo zachránno
záložnami od hospodáské zkázy, kolika záložny pomohly,
nelze dnes vypoítávati. Proto František Šimáek, jako

otec eských záložen, má zejmý, nepopiratelný a nej-

vtší podíl na zvelebení hospodáského stavu eského
národa, což bylo jeho životním programem jako eského
žurnalisty. Šimáek znamená tedy dle dnešního rozvoje

eských záložen nejpednjšího a nejplatnjšího eského
žurnalistu XIX. století, nebo svrchovan platné výsledky

jeho psobení novináského trvají dodnes a budou trvati

dále, jsouce prvním základem eského hospodáského
osamostatnní. »eské záložny pomáhají nejen jednotlivcm,
nýbrž podporují všechny národní podniky veejné, dodaly

úvru v echách jiného tvaru, uinily jej samostatným, vy-

manily jej z podruží penžník cizozemských nebo nám
nepátelských. « O tom statistika dnešního stavu eských
záložen každého píslušn pesvduje.

Po vydání diplomu íjnového r. 1860 obrátil se

František Šimáek z malinkého, ale vydatného svého
» Posla z Prahy « se svým obím programem do velkých

denních list. Pracoval v » Národních Listech «, vydával

»Národ« a potom založil » Posla z Prahy « jako denník
znovu. Novináské psobení jeho výsledky svými zna-

mená jeden dležitý len, nejzávažnjší stránku našeho
národního života a celé jeho organisace. Jedním slovem
snahy jeho lze naznaiti výrazem »blahobyt«. Avšak
jako všecko vážné u nás, tak i tyto Šimákovy snahy,

pivésti eský lid na rozumné politické dráhy, zdály se

býti smšnými tm lidem, kteí potom nejvíce z nich,

t. j. ze záložen, rzným zpsobem koistili a Šimákovi
za to pezdívali »blahobytník« a politiku jeho po anglicku

posmšn vyslovovali »blechopajt«. Ovšem, kde jsou

výsledky veejné » práce « takovýchto kritik a v co

vzrostly snahy Šimákovy! Dnes jest to k neuvení, že
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nejvážnjší hospodáské snahy v eském život mohly
býti ješt ped 30 lety pedmtem posmchu, na jehož

bezdvodnost a neoprávnnost nejlépe v Praze práv
konaný Sjezd eských záložen ukazuje. »Kdo by po-

chyboval nyní, že i národ, chce- li co provésti, musí míti

k tomu pimené prostedky; a že, nemá-li jich, svou
snahu vypnouti musí, aby si je opatil ? Národ musí
pedevším dojiti blahobytu, má-li dojiti jisté platnosti

politické. Duch i prostedky hmotné musí se spojití,

má-li povstati nco velikého a ve velkém tle národa
musí obé se vyskytovati. Ani nejkrásnjší rže nevzroste

bez prsti «

František Šimáek upozornil na ony potebné
podmínky vývoje národa našeho, on uvedl tím a starostí

svou o to u nás v jistém smyslu novou epochu! Blaho-

byt zstane pece vždycky cílem snah všech rozumných
muž pro národ vážn pracujících a co mže býti

v národním ohledu páním naším nejvroucnjším, nežli

aby snahy vlastenecké mly v záptí skutený prospch
zlepšení celého stavu našeho, tak aby v národ našem
rozmohl se obecný blahobyt, aby v nm byl národ
šastným a schopným velkých svých úkol ?

!

František Šimáek byl mužem poctivým
;
nikdy ne-

radil zbohatnouti šmejdy, zkracováním a olupováním
druhých, špinavou spekulací, provisemi nebo podobn,
on na eský lid dtkliv a svdomit volal slovy Franklíno-

vými : »Kdo vám namluviti chce, že mžete zbohatnouti

jinak, nežli prací a spoivostí, toho vyžete z píbytku
svého, tot travi !« Jak ml pravdu a jak rady a snahy

jeho eskému národu prosply, to ukazuje Sjezd eských
záložen v Praze, pi jehož konání svtlé památky a ne-

skonalých zásluh Františka Šimáka zajisté nejplnjším
právem vzpomínáme, tebas že již od máje msíce roku

1885 odpoíval v olšanském mst mrtvých. Práv dnes

obrovský význam prací jeho jest zejm vidti, skvlé
výsledky jejich, rozvoj eského záložnictví, osamostatnní
eského kapitálu vyvolávají z hrobu inorodou jeho po-

stavu, postavu to jednoho z nejplatnjších, nejúinnjších
eských noviná XIX. století, jehož vážný a prozíravý

duch kéž by nyní pro budoucnost trvale do všech redakcí

eských list vstoupil a celou eskou spolenost svou

mrou ovládl, nebo dsledné praktikování jeho snah

postavilo by eský národ záhy na stanovisko, po nmž
touží a na nmž si ho vidti pejeme.
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b) Zákon o povinné prohlídce záložen.

«Nár. Listy« pinesly v ervnu 1908 tento referát:

Díve byla pílišná dvra a nyní se upadá v extrem

opaný a lék se pedpisuje na starou nemoc, by i byla pova-

žována za vyléenou a nejevila píznak recidivy. Stalo to se

roku 1903 zákonem o povinné revisi, a nyní, plujíce již

v opravném proudu, a z nového období nemáme d-
vod jinak ohýbali práv podepený strom úvrních
družstev, stojíme ped správným inem novým. A jestliže

záložny v našem život hospodáském a národním ped-
stavují složku síly mnohem významnjší, nežli oceuje
bžná fráse veejného mínní, jestliže pedstavují onen
zlatý most, po nmž náš stední stav záložnami k roz-

umnému používání úvru jako nástroje hospodáského
pokroku vychovávaný, vystupuje k cíli vlastní dílny, rod-

ného krovu, nebo úrodné brázdy vlastní — most, po
nmž vedla a vede bezpená cesta k blahobytu našeho
stedního stavu, jsou-li to záložny jen, které pedevším,
pihlížejíce k hospodárné mysli a pracovitým rukám
svých len, i bez podmínky tak eeného pupilárního

zajištní, ku provození do lepšího mohou obtav podati

ruku pomocnou, jsou-li to záložny, které stejn jako

jiné ústavy, pedstavujíce podporovatelky šetrnosti a

sbrny ovoce jejího, organisují a posilují šetrnost, usnad-

ují k ní píležitost a vychovávají hospodáskou mrav-

nost, jde-li o záložny, jichž výtžek je dobrodiním msta,
nebo buduje chrámy, otvírá školy, zaizuje sady, pod-

poruje chudinu, zakládá stipendia a jest šiitelem lidové

osvty — tito všichni interessenti, podporovaní a vdní
— msta, jež záložny pomáhaly vystavt, udržet a dobýt
a která v záložn mají jediného místního boháe s rukou
povždy otevenou — mládež, knihovny i školy, vzd-
lávací ústavy, nemocnice a chrámy, okresy rolník i kruhy
živnostenské, spoleenstva a grémia obchodník, kluby

prmyslník a ovšem také nesmírná obec šetrných — ti

všichni mají povinnost a právo k vážné úvaze, jde-li

o otázku, jak dále budou záložny ješt možný? A práv
k této otázce se uchyluje úvaha o novelle k zákonu vý-

dlkových a hospodáských spoleenstev z r. 1873, jejímž

hlavním bodem má býti úprava pomru vlastního jmní
záložen k cizímu. Náhle uvést základ vlastního jmní
v uritý, úzký pomr k jmní svenému bude se rovnati

vypsání subskripcí na spoleenstevní podíly. Kdo dosavad

Rudolf Vrba: Vláda penz. 22
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samovoln se stával lenem záložny? V málokterých

pípadech, i pes nejlepší snahu ústavu, ten, kdo úvru
nepoteboval. Na ml ást svého jmní vázati na dlouho-

dobou výpov, na ml vloženým vkladem a ješt další

zárukou ruiti za závazky cizí? Snad toliko proto, aby byl

spolumajitelem vlastního jmní záložny, ve píin kterého

však se dosud neudál na štstí pípad, aby byla provedena
likvidace záložny k vli repartici istého jmní. Tedy
v dobré záložn, v záložn takové, která neztžovala
bemeno úrokové míry, aby zvýšila zisk a tento, aby od-

mnou dividendy rozdlila mezi leny své, lenství ne-

skytalo zvláštní premie. Tato se podávala toliko ve »své-

pomocných« ústavech za ziskem vedených ... a takovými

by se nyní musili státi záložny dobré, aby prémií divi-

dendy doplnily lenstvo do takového pomru do jakého

vláda urí. Úkolem záložen není na lenech docilovati

zisku — nyní ale bude — záložny na píkaz vládní se

odcizí svému úkolu. Jaký k tomu bude dvod? Klesá

úrove vklad ve velké nádržce svépomocných ústav
penžních, že nutno novým opatením k nim podepíti

dvru? Za jediný rok stoupla o 22*36 million korun.

Uhájily tudíž o celou sumu pískok kapitalisovaného

úroku v dob zvýšené a vysoké úrokové míry, které

velmi ilé soutži rozvtvené sít bank podala k úspšné
akvisici píležitost vítanou a pln využitou. Stoupla tudíž

suma záloženských vklad i v roce, který svojí penžní
konstelací pro tuto innost byl píznivý bankám, nikoliv

ale záložnám. Díve jsme šli píliš pomalu, nyní píliš

nespchejme! Nutno se obávati, že povinnost opatení
lenských podíl a jich doplnní, úvr stedních tíd
velice zdraží. Jak již naznaeno, za dosavadních pomr,
kdy podmínkou úvru záložn jest lenství záložny, kon-

tingent lenstva sestával tém výhradn z dlužník, a pomr
ten také dobe byl vystižen bžnou zámnou lidových

pojm : len záložny = dlužník záložny. Zájem pro len-
ství v záložn bude tudíž nutno vzbuditi i v kruzích

jiných, jimž ovšem za nehybnost jejich vkladu a za po-

vinnost dalšího ruení bude teba nabídnouti náhradu.

Sdleno již, že lenstvím získaný podíl na spoleenstev-

ním jmní se považuje za ideální. Jakási nevýhoda zp-
sobu uložení penz ve lenském vkladu musí tedy býti

nahražena konkrétní výhodou zúroení tohoto vkladu.

A v této píin jsou nároky dosti neskromné. Rozdíl

jednoho procenta proti bžné úrokové míe ze vklad
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nepotáhne, protože již nyní nevábí, náluada bude cenna
tím výše, ím len záložny bude osobností hledanjší. Pti-

procentního zúroení docílí se pi bankovní akcii, která

má trh stále otevený, mobilitu pohotovou a pi níž

každé zvýšení výnosnosti znamená také vyšší kapitali-

sovanou hodnotu kursovou, proto na podílu vázaném
a ruícím bude žádáno zúroení ješt vyšší. Nkteré zá-

ložny mají v této píin již své smutné zkušenosti,

vždy víme o pípadech, že na lenské podíly byl vy-

plácen úrok až 20%.
Spoleenstva založena jsou v nejistu o svém bu-

doucím útvaru — a mohou býti snad také ponkud v ne-

jistu o možnosti svého útvaru vbec. Osnova novelly

pro výdlková a hospodáská spoleenstva z r. 1873 již

ped nkolika lety byla vypracována— a J.
E. min. obch.

dr. Fot ped nkolika dny prohlásil, že pedloha tato

— nevíme, zda ve znní pvodním nebo zmnném,
bude nové íšské rad pedložena hned po jejím sestou-

pení. Úpadek zemdlské spoitelny a záložny v Most
jest považován za vzpruhu tohoto kvapu. Že v dob
oprávnného rozechvní byla nálada pro jakousi úpravu
spoleenstevního zákona, jest vysvtlitelno — od doby té

zanikl však onen psychologický moment, ježto vznty
nové jej neudržely.

Zjevy, které by mohly býti považovány za dvod,
patí ješt na vrub doby dívjší. Jeden z úpadk po-

sledních, nebo úpadek poslední jest uznáván za píinu
nového opatení. Jistota jest jistota. Praxe revisní sice

jasn prokázala, že viny, které mohly býti páchány ped
obdobím zákonné revise (a také malversace mostecké
se datují odmd), již nejsou možný po ní, dobrozdání
odborných revisor pesn konstatují ozdravní situace

a my vlastn se jen ješt divíme, že hnisavý ved na

tle nmeckého družstevnictví se pod nožem ostré revise

neprovalil díve. Jest pochopitelno však : týž effekt, je-li

opakován, psobí dojmem zvýšeným; zpsobil-li úpadek
jedné záložny trapný dojem, byl druhým úpadkem dojem
tento zvýšen ješt výše, tetí záloženská aféra vzbudila

zdšení. Katastrofa Svatováclavské záložny vzbudila svj
ohromující úinek netoliko svým rozsahem, nýbrž i po-

dráždností resonance z minulých afér obdobných. Když
vojsko mnoha ztrátami a ústupy již zmalomyslnlo,
snadno poráží salva dl ady, které ješt stojí. Mnozí
ovšem litovali, že hned první pípad tohoto druhu se

22*
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nestal vykiníkem : discite moniti, mnozí ovšem neví,
že orgány dozorí a sbor zákonodárný potebovaly
spoustu takových škod, by zmoudely škodou, mnozí ne-

považují za zejmo, že byla nutná tak dlouhá doba klidn
vykávací, aby konen došlo k rozhodnutí, že nco se

státi musí. Stalo se to po 78 výstrahách úpadk, in-

solvencí, malversací, krádeží a podvod, z nichž tém
každý svým povšechným a typickým rázem stail, aby
se neekalo na jiný, a z nichž každý byl nemocí tak

drahou, aby pedepsán byl levný preventivní lék.

Tento »úrok« ovšem mohl býti vyplácen, ponvadž
byl vyplácen jen skrovnému potu podílník, napoet
podílník velký v úhrnné sum vypadne však úrok,

teba v nižší jednotce, pece ješt vyšší. Jest otázka,

kdo zaplatí ty útraty získání povinného lenstva, kdo
bude obtován, aby kryl ažio nálady pro lenství své-

pomocných ústav úvrních. S otázkou tou se obracím
pímo na našeho živnostníka, maloobchodníka a rolníka,

na všechny ty stavy, které desetiletí bojují za levný úvr
jako podmínku svého vzniku a své existence. Na své

petice, ankety, úvahy a sjezdy dostávají nyní odpov.
Osvdené prameny levného úvru budou odstaveny,

a interessované stavy odkázány k úvrovým experimen-
tm. Pak ale, když chléb levného úvru záložen nebude
již živiti stavy, které jsou jím nyní živy, nepjde již

o zajímavý problém úvru, nýbrž pjde o existenci d-
ležitých stav, které svým potem iní stát.

To jest tudíž jedna strana, která bude platiti úet
opravné innosti, stranou druhou bude celá nejširší ve-

ejnost. Dle vzorné statistiky eských záložen za rok

1905 inily bilanní pebytky obanských záložen v e-
chách, na Morav a ve Slezsku K 2,831.547. Z tohoto

výtžku bylo použito k darm sumy K 593.639, tudíž

z istého zisku plných 21% (za r. 1904 z výtžku
2,827.091 korun použito na dary K 626.528, t. j. 22*17%).
Srovnáme-li tyto výkazy nynjší statistiky eských záložen

s jich djinami (ze zisku za rok 1888 v obnosu 2,654.000 K
rozdleno 348.000 K), nabýváme plné úcty ped ohro-

žujícím proudem inorodé dobroinnosti, který vyvraje
z hospodáské innosti záložen, každým rokem mohutní.

A již Schreyer ve svých záslužných djinách svépomoc-
ných záložen eských právem konstatuje : Dobroinnost
záložen není nahodilá, nýbrž má svj pvod ve vzniku

záložen samých. Proto záložny, jakmile samy dosply
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k jakési zámožnosti, ihned napomáhaly k šíení osvty
a to tím silnji, že vláda eskému národu odpírala poskyt-

nouti vzdlávacích ústav tou mrou, v jaké jich pote-

boval. Nejprvé zakládaly školy prmyslové a emesl-
nické, umožnily obcím zizování stedních škol, podpo-

rovaly školní mládež zakládáním stipendií pro studující,

opatováním uebních prostedk. Vedle toho záložny

vždy štde podporují podniky národní a hojn pispí-

vají k jiným úelm dobroinným. Bohat pispívají na

rzné podniky obecní, jako na okrášlení msta, na zí-

zení sirotinc, chudobinc, opatroven, na zízení vodo-

vod . . . Vbec není veejného podniku, pi nmž by
se nepoítalo na záložny a tyto jsou vždy ochotny pi-

spti dle možnosti . . .

Úprava pomru vlastního jmní záložen ke jmní sve-
nému bude míti ovšem v záptí také popravu tohoto dobro-

inného organismu. Koncem roku 1905 inilo svené jmní
obanských záložen v echách, na Morav a ve Slezsku

604,279.976 K oproti vlastnímu jmní (splacené podíly a

reservy 63,797.547, tudíž 9
,47°/

0). Jestliže by se tedy po-

mýšlelo ve vládní osnov na to, aby mezí pro pijímání

vklad byl desátý násobek vlastního jmní, není osnovy té

pro eské záložny teba, tím mén teba, že o náležitý po-

mr v jednotlivých záložnách peliv a dsledn s úplným
právem dbají orgány revisní. Úprava ta jest ve velkém

rysu provedena. Pakli však mítkem se má státi dle bank
násobek tetí, neb asi v pomru tom, a záložny oproti

sum cizího jmní by mly vykázati tetinu jich sumy
jako vlastní jmní, pak novella zákona o hospodáských
a výdlkových spoleenstvech z r. 1873 bude tmto spo-

leenstvm ultimatem. V daném pípadu proti sum
sveného jmní 604,279.976 K by musilo figurovat!

vlastní jmní 201,426.659 K, takže oproti nynjšímu vlast-

nímu jmní K 63,797.547 by náleželo ješt doplniti

137,629.112 K. Rozdíl úroku Ú/2% z této sumy, kterým

nejmén získání lenských podíl proti bžnému úroku

by se musila prémiovat, by obnášel sumu 2,064.436,

nehled ani ke zvýšenému úroku z podíl již trvajících.

inil-li pak r. 1905 bilanní pebytek 2,831.547, zbylo

by pak istého výtžku 767.111. Kam by se podla do-

tace reservám (r. 1905) 1,699.770, kam dotace úelm
osvtovým, školským a lidumilným 593.639. Výtžek by
byl vyerpán nutnou dividendou pedepsaných len
a ve prospch jeho i dotace reserv by utrpla újmy citelné.
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O nové zákonné úprav právních pomr záložen

obanských i okresních hospodáských : Konen ujímá

se slova tajemník Jednoty záložen p. JUDr. F. Illner,

aby pojednal o pipravované zmn organisaních zá-

kon, jak o obanských tak i o okresních hospodá-
ských záložnách a o požadavcích, které eské záložny na

reformu onch zákon kladou. Vzhledem k vývodm
p. pedsedajícího J. E. ministra dra. ryt. Randy obmezuje
se referent na struné poznámky o nedostatcích dneš-

ního zákona, jakož i o tom, co je známo o obsahu pi-

pravovaných neb již podaných osnov zákon nových a

navrhuje na konec, aby pijaty byly následující dv reso-

luce, z nichž druhá (o okr. hosp. záložnách) modifiko-

vána po vysvtlení p. Riedla (okr. hospodáská záložna

v áslavi).

I. Resoluce v píin záložen obanských. Nová
úelná úprava platného zákona o spoleenstvech jest na-

léhavou a sjezd oekává, že vláda s podáním píslušné

osnovy zákonodárným sborm dlouho otáleti nebude.

Aby ale nový zákon o spoleenstvech skuten znamenal
pokrok na poli domácího hospodáského zákonodárství,

vyslovuje sjezd nezbytný, ano samozejmý požadavek,

aby pi budoucí úprav rakouského spoleenstevního

práva bylo dbáno historického vývoje dnešního stavu

a oprávnných tužeb, jakož i podmínek dalšího zdárného

vývoje spoleenstevní organisace. Pomíjeje rzné otázky

podízeného rázu a pihlížeje toliko k nejnaléhavjším

a nejzásadnjším požadavkm eských obanských záložen,

žádá sjezd co nejrozhodnji, aby nový zákon: 1. neob-

mezoval dosavadní autonomii a volnost spoleenstev ve vtší

míe, nežli jest toho v zájmu spoleenstev šatných teba

;

2. splnil konen dávný a naléhavý požadavek eských
obanských záložen s ruením neobmezeným, aby jim

umožnno bylo prostou pemnou stanov za pimených
kautel ve prospch nabytých práv osob tetích pijat

ruení obmezené; 3. vylouil singulární, pímý útok

vitel na leny spoleenstev s ruením neobmezeným,
kterak ho dosud platný zákon v míe velmi povážlivé

pipouští
;

4. ve smyslu potebám spoleenstev zvlášt

odpovídajícím rozešil otázku pípustnosti dobrovolné

repartice schodku z trvání spoleenstva v ten rozum,

aby taková repartice ne sice v míe neobmezené, ale

pece aspo do urité pimené hranice byla pipuštna,
tak aby spoleenstvo života schopné pro njaký snad jen
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nepatrný a lehce uhraditelný schodek nebylo nuceno
k likvidaci anebo dokonce ke konkursu; 5. pivedl sice

ku platnosti všeobecnou zásadu obmezování úvrní in-
nosti úvrních spoleenstev na vlastní leny, aby ale

neobsahoval bezvýminenou zápov poskytování úvru
také nelenm, nýbrž pipouštl výjimku všude tam, kde
to jest odvodnno bu zvláštní povahou toho neb onoho
úvrního obchodu, anebo historickým vývojem a vnitním
ústrojím a zaízením doteného spoleenstva; 6. zejména
ale sjezd s veškerým drazem žádá, aby do nového zá-

kona o spoleenstvech nebylo pijímáno žádné ustanovení,

které by úvrní spoleenstva v jich dosavadním neobme-
zeném právu, pijímati úsporné vklady, obmezovalo a

chová-li vláda úmysl, do nového zákona takové obme-
zení pojati, pak sjezd proti tomuto úmyslu co nejener-

gitji protestuje; 7. konen žádá sjezd, aby souasn
s vydáním nového zákona o právních pomrech spole-

enstev výdlkových a hospodáských buto tímže, anebo
zvláštním zákonem upravena byla berní povinnost tchto
spoleenstev v souhlase s jich zvláštním hospodáským
posláním a s jich zvláštními potebami, tudíž ve smyslu
podstatného zmírnní dosavadního tížícího bemene dao-
vého a aby také kodifikovány byly pedpisy práva po-

platkového, pokud se vztahují na tato spoleenstva a od-

chylují od pedpis všeobecných. Sjezd vyslovuje pevnou
nadji, že na tato desideria organisace, která spravuje

na 800 milion korun jmní a jest nesmírn dležitou
složkou eského hospodáského života a vynikajícím vý-

znamem pro dobu pítomnou i budoucí a neocenitel-

nými zásluhami z let minulých, na rozhodujících místech

bude vzat plný zetel. Resoluce tato budiž zaslána J. Exc.

ministru spravedlnosti dru. Kleinovi, ministru obchodu
dru. Fiedlerovi, ministru Karlu Práškoví, ministru financí

dru. ryt. Korytowskému, veškerým es. poslaneckým klu-

bm na rad íšské, obchodním a živnostenským komo-
rám v zemích koruny eské, eské spolenosti národo-
hospodáské a bratrským slovanským svazm spoleen-
stevním.

II. Resoluce o okresních záložnách hospodáských.
1. Sjezd vítá s uspokojením osnovu nového zákona

o právních pomrech okresních záložen hospodáských
v království eském, kterou podal zemský výbor v pí-

tomném zasedání snmu království eského a projevuje

zemskému výboru zasloužené unání za to, že vyhovuje
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tužbám okresních záložen hospodáských, nejen osnovu
zákona o úelné a dnešním hospodáským pomrm
odpovídající zákonodárné úprav jich organického ústrojí

v dob pomrn krátké, vypracoval a snmu pedložil,

nýbrž že také v této zákonné osnov krom toho splnil

mnohé naléhavé požadavky okresních záložen hospo-
dáských, které tvoí pedpoklad jich další úspšné in-
nosti i zdárného vývoje.

2. Krom toho vyslovuje sjezd pání, aby pedložená
osnova zákona o okresních záložnách hospodáských
v království eském v odstavci, který jedná o svazech

takových záložen, byla upravena tak, aby funkce tako-

vého svazu mohla vykonávati také jednota záložen v e-
chách, na Morav a ve Slezsku, která již po léta jakožto

organisaní ústedí okresních záložen hospodáských
s úspchem psobí a práv v záležitosti nové úpravy
právních pomr tchto záložen, o kterou se nyní jedná,

získala si zásluhy velmi pozoruhodné.

3. Konen vznáší sjezd na staroslavný snm krá-

lovství eského žádost, aby záslužné snahy zemského
výboru korunoval úspchem a osnovu zákona o okres-

ních záložnách hospodáských pokud možno záhy pro-

jednal a schválil beze zmn, které by zájmm onch
záložen neodpovídaly, avšak se zetelem na požadavky
v odst. 2. této resoluce vyslovené. V píin formální

budiž tato resoluce zaslána zemskému výboru království

eského, komisi snmovní, která bude zvolena ku pro-

jednání osnovy zákona, o kterou jde, pedsedovi a zpravo-

daji téže komise, veškerým klubm eských poslanc na
snmu království eského, J. Exc. ministru Karlu Práškoví

a J. Exc. ministru obchodu dru. Fiedlerovi, Zemdlské
rad království eského a eské spolenosti národo-

hospodáské.

c) innost duchovenstva eského v záložnách.

V zakládání záložen vedlo si velmi energicky es-
ké duchovenstvo. Veliká ást penžních ústav byla zí-

zena za souinností a na popud eských knží. A jak

asto se jim za to dostalo od vlastních lidí strašlivé-

ho nevdku. »Týden« pinesl 13. dubna 1909 tento

obrázek

:

Jednou z nejšíe po celém království eském zná-

mých osobností ze kruh eského duchovenstva jest ty-

pická postava vikáe stídnictví opoenského, osobního
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dkana a konst. rady vdp. Václava Uhlíe, faráe ve Pe-
pyších. Za tímto vzácným a všeobecn váženým i milo-

vaným eským knzem leží dnes celá tyi desítiletí platné

veejné práce na zvelebení hospodáských pomr e-
ského lidu a selského stavu. Jeho psobnost jest vzo-

rem i píkladem psobení » katolického « zemdlce a

národního hospodáe, který má své pátele a ctitele

v nejvyšších spoleenských kruzích a který byl vždy
ochotným rádcem a oteckým pítelem nejposlednjšího
svého osadníka.

Václav Uhlí narodil se dne 7. ervence roku

1842 ve Tebechovicích a na knze posvcen byl dne
25. ervence v Hradci Králové. Jako student i jako bo-

hoslovec travíval prázdniny u svého strýce Jana Ev. Ha-
velky, faráe ve Velké Jesenici u eské Skalice. Když
v roce 1866 vtrhlo pruské vojsko do ech a svedlo ví-

tzné boje s naší armádou u Vysokova a eské Skalice

bylo mnoho ranných vojín dopraveno do blízské Je-

senice. Fara a farní stodola byly plné ranných vojín
a kteí nevešli se do farních budov, byli položeni v roz-

sáhlé zahrad. Bohoslovec Uhlí prokazoval samaritánské

služby tmto ranným vojínm : nejen že jim podával

pokrmy a nápoje, ale sám rány jejich vymýval, istil,

ovazoval a tak je pipravoval k dalšímu transportu.

Po svém vysvcení zstal neomysta Uhlí u svého
strýce, faráe Havelky, ve Velké Jesenici do konce m-
síce listopadu 1868, kdy teprve dostal kaplanskou ju-

risdikci pro Nový Hrádek na patronát knížete z Col-

loredo-Mansfeldu. V Novém Hrádku zstal u admini-

strátora Jana Jelínka do 9. dubna 1869 a toho dne od-

sthoval se opt do Velké Jesenice, byv ustanoven osob-
ním kaplanem u svého strýce Havelky. Jako kaplan udr-

žoval ilé styky s mladšími eskými spisovateli, na p.
Mužíkem, Jedlikou a sám byl literárn inným peklá-
daje kázání z jiných jazyk slovanských zvlášt z pol-

štiny do sbírky » Kazatelé slovanští «. Po smrti svého
strýce Havelky roku 1875 administroval faru Jesenickou

a když faráem v Jesenici stal se olešnický fará Václav

Brandejs, zstal u nho dále osobním kaplanem. V roce

1877 vypomáhal po 5 msíc v duchovní správ v Te-
bechovicích, odkud se opt vrátil do Jesenice. Po smrti

faráe Brandejse ustanoven byl 3. ervence 1879 admi-

nistrátorem a 8. íjna téhož roku byl jmenován faráem
ve Velké Jesenici. V Jesenici jako fará psobil pak do
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1. února 1901, kdy byl kanonicky investován na faru

v Pepyších u Opona kde až dosud psobí.
Jako sta jiných dnes vynikajích vesnic v Cechách

tak i Jesenice v letech sedmdesátých byla zapomenutou
osadou. Nemla ádných cest a silnic, nemla pošty ani

telegrafu a a dráha pardubicko-libavská tém samé
obce se dotýká, nebylo v Jesenici železniní stanice a

obanm jesenickým bylo jiti na nádraží do eské Ska-

lice nebo až do Jarome, kam poítají se dv hodiny
dobré chze. Dnes však má Jesenice výborné, válcované

silnice, má poštovní a telegrafní úad, má svou stanici

na dráze a to vše jest prací faráe Uhlíe.

Základní kámen své innosti národohospodáské po-

ložil již jako kaplan tím, že roku 1872 zídil v Jesenici

ob. záložnu. Zaátek byl velmi tžký, ponvadž kaplanu

Uhlíovi stavla se v cestu nejen nevdomost ale i zlo-

myslnost nkterýeh lidí, kteí usilovali dílo v poátcích
zniiti. Ale Uhlí pi své energii nepovolil, vytrval a

velikou obezetností a trplivostí docílil toho, že nepá-
telé brzy umlkli a existence záložny byla zabezpeena.
Pod správou Uhlíovou prospívala záložna tak, že po
25 letech inil roní obrat penz pes 2 miliony zla-

tých a krom faráe Uhlíe jako ed., bylo teba ustanoviti

v záložn ješt ti úedníky. Záložna postavila si svou
vlastní, úeln zízenou budovu. Obraz této budovy a

diagram innosti záložny došel zvláštního povšimnutí cí-

saem a králem Františkem Josefem I. na jubilejní vý-

stav v Praze r. 1891 a pro jednoduché, ale pesné a

pehledné úadování dostalo se jesenické záložn více-

kráte pochvaly a doporuení od vynikajících odborník.
Tak na píklad roku 1896 doporuila Živnostenská ban-

ka v Praze Jesenickou záložnu Vlád. Andr. Kosinskému,
doktoru filosofie a práv, profesoru na universit v Mos-
kv, který konal studijní cesty po stední Evrop, aby
prohlédl si zde zaízení vzorné eské záložny.

Ponvadž agenda záložny rok od roku se množila,

a fará Uhlí jsa duchovní správou zamstnán, nemohl
záložn tolik asu vrovati, kolik bylo zapotebí, požá-

dal roku 1889 výbor záložny, aby zídil místo kaplan-

ské pi farním kostele ve Velké Jesenici. Uhlí býval

kaplanem osobním. Výbor záložny svolil, aby vnovalo
se 10.000 zl. na vydržování kaplana ve Velké Jesenici

a použil k tomu penz, jež získány byly výmnou po-

zemk, jež náležely jesenickému farái u obce Zvole
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v okresu Jaromském. Tyto pozemky, ve výme asi 40
korc, ležící v jiné obci, u kostela, jenž ped dávnými
lety byl filiálkou kostela jesenického, byly asto píi-
nou mrzutostí a proto fará Uhlí po nkolik let pra-

coval o to, aby pozemky u Zvole vymnny byly za

pozemky u V. Jesenice. Po mnohých obtížích práce farái

Uhlíovi se zdaila. Výmnu provedla jesenická záložna
— vlastn fará Uhlí, na úet záložny a pi výmn
pozemk bylo získáno 8000 zl. K tmto penzm pi-

dala záložna ješt 2000 zl. a vnovala je na kaplanskou

nadaci ve Velké Jesenici.

Krom hlavní innosti své psobí záložna blaho-

dárn tím, že podporuje naše národní podniky, dobro-

inné spolky a ústavy a nepímo chrání náš lid ped
lichváskými pijavicemi.

Také teba zmíniti se o dvou plánech, které chtl

fará Uhlí jako editel záložny provésti, které však zlo-

myslnými lidmi ke škod Jesenice a jejího okolí byly

zmaeny.
První plán byl tento. Asi 20 min. od Velké Jese-

nice jest statek Nový Dvr, mící pes 330 jiter po-

zemk. V letech sedmdesátých byl majitelem Nového
Dvora Dr. Adámek z Prahy, který však sám zde neho-

spodail, ale pole pronajal jesenickým obanm a budov
a krásné zahrady užíval jenom k letnímu pobytu. Po
smrti Dra Adámka vyjednával kaplan Uhlí v letech

1875— 1876 s ddici Adámkovými, aby Nový Dvr pro-

dali záložn jesenické, ta že pole rozparceluje a oba-
nm jesenickým, kteí žádných pozemk nemli, za

mírnou cenu na splátky prodá. Tyto splátky nemly býti

vtší, než dosud obnášel roní nájem z pozemk. Byla

to myšlenka zajisté dobrá a kdyby se byla uskutenila,

každý oban v Jesenici mohl dnes míti nkolik korc
svých vlastních pozemk. Kaplan Uhlí mil, poítal,

parcelace i splátky byly již úpln na papíe provedeny,

ale zlovolností lidskou byla práce ta zmaena. Ddicové
Adámkovi prodali Nový Dvr Bedichu Stefanovi a od
toho po 15 letech koupil jej Adrián Rotíer; Stefan

i Rotter jsou Nmci, ale teba doznati, že oba byli

k Cechm snášeliví a dobí hospodái.
Druhý plán faráe Uhlíe byl ten, aby v každé

obci, která jest ve svazku s jesenickou záložnou a v níž

nalézá se obecná škola, zízeny byly hospodáské školy

pokraovací. Výbor záložny schválil plán svého editele,
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a usnesl se hraditi polovinu všeho nákladu na tyto po-

kraovací školy hospodáské. Bohužel i tento praktický

plán Uhlív byl zmaen! Tenf jest tedy základní kámen
národohospodáské innosti faráe Uhlíe : záložna v Je-

senici u eské Skalice.

Když byla zízena záložna, ukázala se dležitá po-

teba poštovního úadu v Jesenici. Až dosud patila Je-

senice poštou do eské Skalice, kam docházíval posel

dvakráte nebo tikráte za týden. Tak tomu však ne-

mohlo dále býti, když zízen byl v Jesenici penžní
ústav, který msín tisíce zlatých pijímal a vydával, a

v ilém styku stál s pedními penžními ústavy eskými.
Proto fará Uhlí postaral se o to, že roku 1879 zídilo

c. k. poštovní editelství nový poštovní úad v Jesenici.

Místnost pro nj poskytla záložna a prvním poštmistrem

stal se úetní záložny.

Poštovní úad tedy Jesenice dostala, ale spojení

železniního nemla, a jihoseveronmecká spojovací

dráha dotýká se takka samé obce. A pece jakou vý-

hodou bylo by pro ty, kdož ze vzdálenjších míst do
záložny picházeli, kdyby mohli použiti dráhy! A tu

zase fará Uhlí nasadil páku své innosti. Dojel do
Vídn a tam u editelství dráhy vymohl zízení stanice.

Rovnž tak vymohl pozdji telegraf. To je obraz ohromné
innosti knze v obci.

Prý se nemá knz do nieho plésti, ovšem pakli

penzm nerozumí, lépe je, když se toho straní. Kdo
chce psobiti v nkteré záložn, musí pedem se nauiti

vedení út a úetních knih. Pak-li nedovede to, nech
se straní, kde zírá nebezpeí pomluv a dokonce kriminálu.

Návod ku zizování, útování a bilancování rolnicko-

obanských záložen upravil Vladimír Pazdírek, místo-

editel Ústedního Svazu eských hospodáských spole-

enstev v Brn. Netušený vývoj venkovských spoleen-
stev úvrních naléhav žádá toho, aby pro inovníky
jejich, nemající odborného úetního vzdlání, vydávány
byly svdomit a názorn upravené návody pro celé

vedení podobných ústav, tak aby pi nedostatku styku

s jinými prakticky i odborn vyškolenými úedníky pe-

nžních ústav byla tu kniha jako spolehlivý rádce a

pomocník ve všech pípadech. Vystihnouti dkladn ve-

škery tyto poteby a vyhovti jim zpsobem jasným a

pehledným mže se odvážiti jen dlouholetý praktik a

vrný pítel lidu. Panu místoediteli V. Pazdírkovi se



— 349

tento úkol pln podail práv tak, jako podobný návod
vydaný pro eské spoitelní spolky panem editelem
Ústední jednoty eských hospodáských spoleenstev

v Praze, cis. radou Antonínem Blažkem. Krom veške-

rých pokyn a vzorc tiskopis pro založení obsahuje

»Návod « Pazdírkv krásn zpracovanou ást úetnickou,

s celým tém stem zevrubn vysvtlených podnt
úetnických, jakož i s úplným návodem pro bilancování

a založení vzorných knih úetních a jednacích. Rovnž
sbírka zákon k spoleenstvm se vztahujících jest úplná.

Vytknouti sluší, že do normálních stanov pojaty byly

podíly pouze po 20 K s jednonásobným dalším ruením.
Kniha byla vypravena s nádherou, avšak cena její 20 K
dojista vyváží veliký prospch, plynoucí z její názor-

nosti. — Stálo by za pokus, zakládati podobné rolnické

záložny i na venkov eském, zvlášt tam, kde z obavy
ped neobmezeným ruením nedošlo dosud k založení

kampeliky, anebo tam, kde jeví se poteba používati

úvru a eskomptu smneného, jenž pi Raiffeisenkách

dle stanov je vylouen. — Zvlášt pak tam, kde vedle

pevážného živlu rolnického je zastoupen silnji i živel

obchodní a prmyslový, mohly by takovéto záložny

dobré služby konati. Návod p. Pazdírkv lze pro tyto

pípady i v echách co nejveleji doporuiti.

Také všem eským obanským a živnostenským zá-

ložnám prokáže Návod Pazdírkv velmi cenné služby

v nejrozmanitjších potebách, a nadjeme se, že bude
jimi hojn používán.

XX. Jakými prostedky chtjí lidé bohatnouti.
Záplava podvod.

a) Podvodník žid Busch v Praze.

Dne 9. ervence 1908 pinesl »ech« tuto zprávu:

»Jako veliký píval zhoubných vod, tak se v po-

slední dob nahromadila celá ada odvážných židovských
podvod, které jdou do sta tisíc a million. V Praze

stojí v popedí podvod žida Arnošta Busche, který

v Ovocné ulici ml obchod se zlatým a stíbrným zbožím.

Kolik zanechal dluh, kolik okradl obchodník, neví se

urit, odhadují se podvody ty na 500.000 K, nebude-li

toho více. O tuto sumu pijdou obchodníci, kteí dali

židovi Buschovi zboží na úvr. Mimo toho byl Busch
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dvrníkem pražských žid a spravoval jmní židovských

dobroinných spolk. Toto jmní též žid Busch zprone-

vil, prý na 200.000 K. Všecky tyto sumy utrácel Busch
ve spolenosti nevstek prý u Nellyho u Železných dveí.

To zde ješt pece nebylo, aby žid okradl židy. Žid
Šimon Pollak tento pípad popisuje ve své modré praž-

ské korespondenci. Žid Busch, vida ped sebou kriminál,

zastelil se. Nejdíve nevstky a žampaské a pak pijde
revolver, to je morálka žid a s nimi spojených zkaže-

ných kesan. Souasn se oznamuje z Frankfurtu ná-

sledující pípad : Ped trestním soudem v Alton se

projednává podvodný úpadek žida továrníka Adolfa Moel-

lera. Zpronevil na 7,379.000 marek 35 bankám, kteréžto

ústavy mu daly úvr na padlané bilance továrny jmeno-
vaného žida. Žid komerní rada Adolf Moeller potebo-
val ron následující obnosy

:

vedení domácnosti 40.000 marek,

osobní výdaje 15.000 «

ekvipáže a automobily .... . . 78.000 «

nákupy u klenotník a dary dámám 33.000 «

záletnické výdaje 36.000 «

Dohromady spoteboval tento židovský výteník
ron okrouhle 202.000 marek a to si jednoduše opatil

z cizích bank, pedstíraje znamenité obchodní obraty

vlastní továrny na voskové zboží. Ped soudem omlou-
val psychiater Neidhardt toho zvrhlého žida, že je d-
din zatížen, jelikož také jeho sestry byly v blázinci.

Nevíme, zda se soud s tímto laciným prostedkem spo-

kojí, ježto je všeobecn známo, že žid pistižený pi
zloinu hned se vydává za blázna, aby nebyl trestán. To
je theorie známého Lombrosa. Dnes jsou soudy na stran
podvodník a ne na stran poctivc. Moeller si zaopatil

peníze z bank tím zpsobem, že zaplatil velikou provisi

za sprostedkovanou pjku. Jen r. 1907 zaplatil agentm
bank 370.000 marek provise a 600.000 marek úrok a

kolk. Moellerovi ovšem na tom nezáleželo, jemu peci
tolik zbylo z pjených penz, kolik práv poteboval.

Další pípad je znám z Mnichova. Zde se zastelili dva

židé bratí Klopferové, bankéi, a zanechali na ti milli-

ony marek dluh. Nyní vychází na jevo, že oba židé

kradli jako straky svené jim obnosy. Rzné banky, to-

várny, šlechtici i jiní drobní spoivci pijdou u tchto
žid o všecky peníze. Oba židé to tropili zrovna podle
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receptu žida Busche. Veškeré omlouvání židovských list

se zde ukázalo býti hotovým švindlem. Tetí pípad. Žid

Wertheimer v Búdingenách a jeho spoleník dvorní rada

Rothschild prchli a bankovní jich závod pišel k úpadku.

Dluh zde bylo nahromadno na 10 million marek. Ti-

síc spoivc pijde zde o svj nastádaný groš. Nkolik
samovražd bylo spácháno od podvedených obtí tchto
židovských zlosyn. Dvorní rada Rothschild ml v lon-

dýnských bankách nahromadno na 8 million marek
úspor. Zda se soudm podaí tchto úspor, vlastn na-

kradených penz se zmocniti, nevíme. To se dnes dje
za bílého dne. Na podvody toho druhu nejsou žádné
šibenice. Máme zde již celou galerii prohnaných pod-

vodník, jako Hau, Madame Humbert, žid Berliner, Felter

a jiní. Pípady ty se stále množí a pece obecenstvo je

slepé, opt nese své úspory židm, aby bylo okradeno.

Židovský tisk o tchto pípadech mlí. Tážeme se, jakým
zpsobem se spolenost lidská chce zbaviti takových

zlosyn ?

Co tmto pípadm íká »P. L.« a »Cas«, co jim

íkají socíni a Masaíkovci ? Mlí, jedná se tu o židy.

Bohužel mlí i ostatní t. zv. vlastenecký tisk. Podrobnosti

o židu Buschovi pinesl »Cech« dále následující: Po
sebevrahu Arnoštu Buschovi, klenotníku v Ovocné ulici,

zstala pkná památka. Závod jeho jest s pl millionem

korun insolventnú Mimo to » První pražská místní kor-

respondence« p. S. Pollaka dovídá se, že židovský do-

broinný spolek »Kreuzerverein« pišel u Busche o 50.000

korun, jiný židovský spolek »Náchstenliebeverein« byl

pipraven o 30.000 korun, dobroinný spolek židovský

»Poale Touw« utrpl škody 6.400 korun, spolek »Treue
Brúder« pišel o 150.000 kor. Celkem zpronevil tedy

Busch více než 290.000 korun a na pl million dluh
vázne na jeho závod. A tohoto defraudanta ješt po
jeho sebevražd líily zdejší nmecko-židovské listy

jako joviálního spoleníka, a vdly, co jim tento ve-

selý chlapík provedl. Život jeho byl asi velice pkný,
nebo píbuzní a známí jeho namáhají se, se jsou, aby
pohledávky jeho urovnali díve, než pijde vše ped
soud. Nejlepší jes', že Arnošt Busch, tento veselý pán,

byl lenem zednáské lože pražské, zvané »Benni Brith«.

Žednái ihned svolali schzi a radili se, jak skvrnu,

kterou Busch zpsobil, vymazati. Nyní nabízí dr. Schmolka
z pozstalosti 50 pro. a píbuzní také 50 pro. »Benni
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Brith« rovnž sbírá peníze, tedy snad budou poškození

vyplaceni. Pokáme, jak to s touto »drozdovinou« do-

padne. Mezi židy však jsou ješt tací lidé, kteí takovému
Buschovi jsou ochotni prokázati posmrtnou poctu. Ve
schzi spolku »Poale Touw« pedseda Kisch, spolu-

majitel firmy Scheller a Kisch v Železné ulici, navrhl,

aby lenové povstáním vzdali Buschovi poctu. Ozvaly
se však hlasy: »Defraudanta neuctíme !« lenové spolku

»Kreuzerverein« žádali pedsedu dr. Geschmeie, aby

svolal valnou hromadu, jinak že uiní trestní oznámení.

» První praž. míst. kor.« nabádá, aby poplatníci nábo-

ženské obce židovské, kterým se nedostalo dosud pra-

žádného vysvtlení, žádali, by správou obce byl poven
vládní komisa. Mezi židovským obyvatelstvem pražským
jest nad touto obrovskou defraudací ohromné vzrušení.

Nyní chápeme, jak mohl dobe informovaný feuilleto-

nista »Montagblattu« nazvati Prahu »mstem zlodj«,
vdl, v kterých kruzích darebáci vzí. Jenže tito dare-

bové nebyli mezi »výepisty«, nenavštvovali »paizl«

a »tschechrl«, ale rozhazovali nakradené statisíce s dá-

mikami od »Maxima«.
»Obnova« o tomto pípad se rozepsala takto:

Dne 2. t. m. objevila se ve »Dnu« reprodukce

zprávy »Prager Localcorrespondenz«, dle níž rozmailý
žid Arnošt Busch, len výboru židovské obce, který

skonil sebevraždou, zanechal po sob velice významnou
památku. Na jmní sebevrahovo uvalen konkurs, jelikož

má 500.000 K passiv. Až doposud zjištno, že Busch
poškodil » Krejcarový spolek« o 50.000 K. Spolek pro

» lásku k bližnímu» o 30.000 K, krom toho poškozena
sama židovská obec, spolek »Poale Touw« o 6400 K
a rovnž spolek »Vrní bratí« o znanou sumu. Defrau-

dace Buschovy odhadují se na 150.000 K. Mezi židov-

ským obyvatelstvem kolují zprávy, že pedseda židovské

obce Dr. Arnold Rosenbacher uvolil se ást škody na-

hraditi. Zástupce pozstalosti Buschovy Dr. Schmolka
a píbuzní sebevrahovy nabízejí rovnž 50% úhrady,

rovnž zednáský spolek »Benni Brith« sbírá peníze

k odinní hanby. — Israelský a požidovštlý tisk

pro velikou pozornost, vnovanou posud Drozdovi, neml
kdy, dívati se na prsty marnotratnému židovi. Požidov-

štlé listy radji psaly o »zhoubných úincích katolického

hnutí«. Vykali jsme, jak se bude tváiti po ohromující

zpráv té domestik židovstva »as«, který tak dlouhou
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dobu za husitu Orta a Drozda mrskal katolictvo vbec.
Le — byl tich jako hoch na luskách. Židovský » Roz-

voj « také ani ádekem o tom skandálu se nezmínil.

A tak listy, které i z nepatrných afér kesanských do-

vedou vytloukati sensaci na delší as, jsou najednou
v píin židovské velkodefraudace velice — loyální.

asopis »ech« pinesl v kvtnu roku 1908 tuto

zprávu

:

Jednatel »Sokola« defraudoval sirotí peníze. Rudolf

Sohar, kane. officiál pi okr. soudu v Uher. Hradišti

vyzvedl u mstské spoitelny 2100 korun pro sirotky

Hudekovy, které tam byly uloženy jejich poruníkem
Rudolfem Brázdilem z Tupes, a uprchl, patrn do Ame-
riky. V Uher. Hradišti v »Rybárnách« zanechal ženu a

ti nezaopatené dti. Sohar byl jednatelem uherskohra-

dišského »Sokola«, okresním básníkem, jenž v smutn
proslulém místním list » Zájmech Slovae« otiskoval

hanlivé pamflety na pední pracovníky strany katol.-ná-

rodní a staroeské. O volbách do obecního zastupitelstva

stál v prvních adách agitátor pokrokové intelligence.

Sohar je obtí zdejšího soudního sekretáe »Hanáka«,
jenž soudní diurnisty, officianty, officiály pímo honil

na pokrokové zábavy, výlety a veírky, které byly po-

ádány ve zdejší Mšanské Besed, takže mnozí z nich

byli nuceni, aby se vyhnuli nepízni p. sekretáe, úast-
niti se nákladných zábav a žiti nad svoje pomry. Mezi
nimi byl Sohar. Zpronevru provedl takto : Opatil si

razítko a falšoval podpis p. soudního rady Nepustila a

pedložil knížku k výplat. Podvodu se pišlo na kloub

tím, že pi výplat sirotích penz zapomnl ve spoi-
teln 50korunovou bankovku. Úedník spoitelny Nohavica
pinesl sirotímu p. radovi Nepustilovi v sobotu zapo-

menutý obnos. Tento se sice otázal, kdo peníze vyzdvi-

hoval, než, ponvadž Sohar nebyl již v kancelái, odložena
vc do pondlka. V pondlí Sohar ovšem do kanceláe ne-

pišel, byl již za horami. Tu teprve shledáno, že ve stolku p.

rady scházejí nkteré knížky a doklady, jež patrn Sohar
zniil. Charakteristické je to, že na Sohara vydán byl

zatyka teprve nkolik dní poté, co defraudace byla

objevena. Pokrokái snaží se všemožn tento skandál

ututlati. Sebrali už mezi sebou celý defraudovaný obnos.

Sohar poslal svým pedstaveným lístky z Pešti a ze

Štýrského Hradce, v nichž si dlá z nich dobrý den.

Patrn lístky a dopisy tyto byly pipraveny za tím ue-

Rudolf Vrba: Vláda penz. 23
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lem, aby zmátly stopu stíhajícím úadm. Mnohým
z pokrokových bratr na tom záleží, aby Sohara ne-

chytili, ponvadž, jak se proslýchá, mohlo by leccos pro

n nemilého pijíti na svtlo.

b) Podvodník Rudolf Muller v Praze.

V srpnu r. 1908 pinesl »ech« následující zprávu:
Praha má zase vc, o níž možno dlouho a zajímav

hovoiti. Byl dopaden podvodník, který pražské »zlaté

mládeži« pjoval na ohromné úroky — až na 60 pro. —
peníze, které vyzískal padláním smnek. Vera byl tento

výtený muž zaten, jest to Rud. Muller, syn bývalého
majitele firmy Muller a spol. Mladý muž tento, nyní

351etý, má za sebou pestrou minulost. Pochází ze zá-

možné vážené rodiny, ale pes to dostalo se mu vy-

chování jako veliké ásti zdejší »zlaté mládeže«, která

nehodí se k niemu jinému, než aby utrácela, hýila a

sem tam provedla dkladný skandál. Na této cest mladý
Muller pivedl to daleko. Studoval na obchodní akademii,

ale studií nedokonil. Odbyl vojnu jako jednoroní do-

brovolník u polních myslivc a stal se poruíkem v zá-

loze. Poté byl také majitelem cukrovaru v Básnici

u Hradce Král., ale cukrovar byl nucen prodat. Ve 24ti

letech svého vku byl s ddickým podílem hotov. Pak
zaal žiti na úet jiných a žil skvle. Byty ml ti a to

na Jungmannov tíd, Riegrovu nábeží a na Král.

Vinohradech. Šatil se elegantn, chodil do nejlepší spo-

lenosti, pstoval styky a dobrodružství s damami, chodil

do nejlepších hotel a kaváren a denn býval mezi pány
»u Maxima« v Kožní ulici. Ml na to, nebo vydlával
30—60.000 K ron, ale na padlané smnky s lichvá-

skými úroky.

V minulých dnech dopracoval a vera byl zaten.

Poslední dobou objevovalo se v Praze množství pad-
laných smnek. Mli je v rukou pražští lichvái, kteí
sice vdli, že mnohé jsou padlány, ale spoléhali, že

osoby, jichž jmen bylo zneužito, z píin tch i onch
zaplatí pece. Než pepoetli se. Ped nkolika dny
pišel jistý pražský lichvá k právnímu zástupci staré

šlechtické rodiny a tázal se ho, zda by nechtl pan do-

ktor, jakožto zástupce mladého šlechtice, smnku, kterou

mu pedloží, prodloužiti. Advokát prohlédl si podrobn
blanket a shledal, že podpis je falešný a nesprávný,

nebo tak, jak byl podepsán, dotený šlechtic se nejme-
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noval. Právní zástupce znal osobu, která dala na smnku
valutu. Otázal se tedy onoho pána, zda akceptanta zná.

Dostal za odpov, že nikoliv. Poté dal si právní zá-

stupce zavolati sprostedkovatele oné penžní zápjky
na policejní editelství, kde celá záležitost nabyla netu-

šeného obratu. Vyšly na jevo veliké smnené podvody,

které páchal svrchu uvedený Mller již po 5 let a z vý-

tžku jich nádhern žil.

Jak si poínal, ukazuje tento pípad : Asi ped tvrt

rokem pedstavil Mller v jisté advokátní kancelái jako

hrabte Y. mladíka, s nímž potom ješt nkolikrát uinil

v kancelái návštvu, takže advokát nabyl pesvdení
vzhledem k chování a vystupování mladého pána, že sku-

ten má co initi se šlechticem. Rudolf Mller pišel

pak jednoho dne opt s domnlým šlechticem ke zmí-

nnému advokátu a žádal jej o opatení ovení podpisu
notáem na smnce. Advokát vzhledem k delší již zná-

mosti s Rud. Mllerem a jeho pítelem nerozpakoval se

a poslal pro notáe. Tomuto potvrdil i advokát i Rud.
Mller totožnost osoby, naež na smnce byla píslušná
formule vepsána a o celé záležitosti sepsán pak notáský
akt. Teprve nyní bhem vyšetování se zjistilo, že onen
mladík hrabtem nebyl, nýbrž toliko za hrabte se vydá-

val, a že na všech pti smnkách a na veliké ad jiných

smnek byly podpisy padlány. Pi prohlídce v Mllerov
byt bylo nalezeno padlaných smnek asi za tvrt mil.

korun a zabaveno mnoho listin, telegram a podobných
vcí. Mller netušil svého pádu, žil vesele a byl zaten
tém v náruí své milenky.

Ped temi dny konalo se u pražského obchodního
soudu pelíení o smnené žalob. Zažalována byla

smnka hrabte Karla Schonborna, znjící na 1600 kor.,

kterou eskontoval Rudolf Mller. Smnka tato byla mu
splacena, ale Mller stvrdil pouze píjem 300 korun.

Když jednání toto vyšlo na jevo, bylo uinno trestní

oznámení státnímu návladnictví a žádáno, aby Mller byl

zaten. Pád jeho uspíšil také další pípad. Svého asu
byly pedány p. Stanislavu Zahálkovi, sekretái krajského

soudu v Táboe 3 smnky, vystavené na 30.000 korun
a podepsané hr. Osvaldem Thun-Salmem. Nyní vyšlo na
jevo, že smnky tyto jsou padlány. Smnky tyto pochá-
zely od Rudolfa Mllera z Jungmannovy tídy íslo 37.

Pi prohlídce v bytu Mllerov zjistilo se, že padláno
na jméno hr. Osvalda Thun-Salma jun. smnek v obnosu

23*



356 —

140.000 kor., jež z ásti u nho byly nalezeny, dále 5

smnek vystavených na 72.000 korun s legalisovaným

podpisem téhož hrabte. Muller vymlouval se, že smn-
ky tyto dostal od pána, který se vydával za hrabte
Thun-Salma.

V listopadu 1907 pinesla »Obnova« o nkterých
pedácích na radnici v Praze tuto zprávu

:

Trojice finaních kapacit. Ti, kdož byli pekvapeni,
s jakou rychlostí se pracovalo o pipojení Stešovic ku

Praze, jak všechny nahodivší se pekážky »hrav« peko-
nány, jak opomenuto pozeptati se i okresního výboru
smíchovského, co o vci smýšlí — což vedlo pozdji
k nemilému pro jisté kruhy pozdržení celé vci — jsou

nyní poueni, pro práv Stešovice bylo nutno s tako-

vou rychlostí pipojovati ku Praze — — —
. Nemohl

právem nikdo pochopiti, pro práv Stešovice, obec da-

leko široko svým obyvatelstvem povstná, má býti pi-

pojena ku Praze, které pece z toho pipojení nemohlo
vzejiti nic dobrého, leda že Praze pibude na patnácte

set sociálních demokrat. Primátora dra. Karla Groše
nemohl pece nikdo považovati za tak nezkušeného, aby

se domýšlel, že Stešovice po pipojení ku Praze budou
vysílati na radnici mladoeské obecní starší, aby posílily

mladoešství na radnici staromstské! Stešovice, kde se

již pochovávají bez kesanských a katolických obad,
kde místnímu farái vytloukají okna skoro každý msíc,
nemohly pece Prahu táhnouti -— — —

!

Vc jest již vysvtlena ! K vli tomu, aby ti páni,

starostovi msta Prahy velmi blízcí, mohli zbohatnouti,

pipojují se Stešovice ku Praze. O nic více a také o nic

mén nejde. Je to pedn pedseda správní rady elektri-

ckých podnik král. hlav. msta Prahy, krupa Václav

Brož z Hradan, jenž divným ízením osudu stal se ped-
sedou správní rady podnik elektrických a vede ddin
hodnost mstského rady hradanského; dále jest to Jan

Kolátor, starosta msta Bevnova, a konen osoba staro-

stovi pražskému neobyejn blízká, kteí rukou spolenou
a » nerozdílnou « koupili pod rukou pozemky ve Stešo-

vicích na cizí jméno a prodají je opt spolenou a ne-

rozdílnou rukou obci pražské na remisy pro elektrickou

dráhu.

Užasne pražská veejnost, až zví o tchto neslýcha-

nostech, užasnou sami ti tuto jmenovaní, až budou isti

tyto ádky. Tak budou napomáhati Praze tito triumvirové,
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tito velmi praktití obecní repraesentanti
!
Jen tak dále,

pánové, a budete brzy hotovi. Zdá se, že žádná innost
nebude již opomenuta, aby pražští obecní starší si jí

neosvojili a jí se nevyznamenali. Le pece jen jsou ur-

ité hranice, až ke kterým lze dojiti, a dále již to pak

nejde, lnu, má to ta matika Praha velikány, má to za-

stance. Až jednou píští její historik bude sepisovati dje
naší doby, ztrne, jak obtaví, jak ušlechtilí byli konšelé

v královském hlavním mst Praze poátkem dvacátého

století. Tak obtaví, že až tžko mluviti.

Boue proti mladoeskému pedáku. O obtavosti

nkterých mladoeských výteník mohly by se psáti

kroniky. Obtavost ta není snad jenom povstná tím,

že tito pedáci ve Vídni, kde jako íšští poslanci mli
zastupovati zájmy národa, ukazovali se asto jenom tehdy,

když si šli pro diety, nýbrž obtavost ta ukazuje se

i jinak. Jest všeobecn známo, že mladoeský výteník
by nepevzal funkce, která není spojena se sinekurou,

kdyby mu slibovali nebe na zemi. Ovšem o funkce

a hodnost, spojené s tunými dietami a hojnými odm-
nami, bývá tuhý boj. Jaká korupce vládne v adách
mladoeských, toho dokladem jest volba editele zem-
ské banky, Vysloužilého professora Dra Blažka. Jako
professor eské techniky v Praze ml Dr. Blažek posici

velmi snadnou. Bral tisíce ron a nechal za sebe ped-
nášeti assistenta, jehož platil stát! Když pak Dr. Blažek

nemohl ani takto zastávati místo professorské, šel po
vysloužení do pense, což odvodnno churavostí pán
professorovou ! Choroba však rázem pominula, když v po-

sledním zasedání zemského snmu došlo k volb edi-
tele Zemské banky, kterým professor Dr. Blažek také

byl zvolen. Obrovská sinekura, kterou byl obdaen, nese

malikost 40.000 K. Když v minulých dnech mladoeský
komitét ml zaplatit plakáty a hraditi rzné výdaje, spo-

jené s posledními doplovacími volbami do obce praž-

ské, obrátil se mimo jiné i na nov zvoleného editele

Zemské banky dra Blažka. Pochodil však bídn. Muž,
jejž strana mladoeská povznesla k nejvyšším hodnostem,
jejž zaopatila skvostnou sinekurou, jenž má, povšechn
poítaje na 60.000 korun roních píjm, vyznamenal se

velkolep — dal celých — — pt korun — — . Mece-
nášský tento dar zpsobil v adách mladoeských sen-

saní dojem, tak sensaní, že do dneška se snad ne-

vzpamatovali, — agitaní komitét, aby nepodcenil sama
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sebe, slavnému mecenáši to vnování vrátil. Tak vypadá
mladoešství ve svém slavném lesku — — tak vypadá
jeden z vdc v nedbalkách.

Kde jsou ti obtaví, šlechetní Riegrové a jiní, kteí
dali všechno? Jak veliký to úpadek ešství a vlastenecké

obtavosti

!

Na pražské radnici jsou hlavní kšeftai obecní radní

žid advokát Dr. Ržika, žid Dr. Scharf, žid Dr. Žalud,

obecní radní Dr. Baštý, který není od žid daleko.

Bda národu, bda obci, kde se rozšiuje mravní zkáza

od žid.

Je starou a nesetnými doklady potvrzenou prav-

dou, že nešastná jest každá zem, v níž zmocnili se

židé vlády, nebo nabyli rozhodujícího vlivu. Korupce,
podvod, tyranie — tof ovoce vlády talmudist. K tako-

vým obšastnným zemím patí také Bukovina. V jedné

z ervnových schzí poslanecké snmovny (26. ervna)
podal o tom kes.-sociální poslanec Schoiswohl kiklavé

doklady. V rukou židovstva nalézá se tu — dle vývod
jmenovaného poslance: 1. Skoro veškerý kapitál zem.
2. Bezmála dv tetiny velkostatk. 3. Skoro všecky

zemdlské nájmy, propinace, pivovary a jiné prmy-
slové podniky. 4. Ti tvrtiny podíl obecních a spole-

enských les, majících pes 100.000 hektar rozmru
a repraesentujících obrovské jmní. 5. Pes 90 procent

obchod s dívím z ecko-východního náboženského
fondu, kteréžto lesy tvoí skoro tetinu rozmru celé

Bukoviny.

Již to svdí o úžasném vlivu, moci a bohatství ži-

dovstva jmenované zem. Proto jest také ona útoištm
Israele. Tisíce a tisíce žid z Rumunska a Ruska uchý-

lilo se sem v poslední dob, takže poet tchto cizo-

pasník vzrostl na 110.000 duší. Na 600.000 kesan
pipadá 22 kesanských advokát, na 110.000 žid 116

advokát židovských. Tím lze si také vysvtliti vliv ži-

dovstva v celém veejném život, zejména v politice.

V synagogách židovských — jak doznal v parlament
sám židovský poslanec Dr. Straucher — musejí neži-

dovští kandidáti poslanectví písahati, že budou zájmy

židovstva hájiti! (A práv židovský tisk nejastji štve

proti katolickým knžím, že provozují v kostele politiku.)

Kácením strom v lesích náboženského fondu vyzí-

skali v posledních 10 letech: Židovský baron Popper

8,000.000 K, Ant. Lówy, Milek a Langenhahn 6,000.000



- 359 —

korun, Jakub Hecht 4,000.000 K a Jakub Greiner 2 mil.

korun. Bez korrupce a úplatku neprovede se žádná zem-

ská nebo obecní akce. Revise obecního hospodáství

provádjí se neslýchaným zpsobem. Revisor ani do
obce nezavítá a pece referuje, že shledal vše v nej-

lepším poádku. V ele korrupní kliky v zemi stojí po-

slanec ryt. M. Wassilko, který pomocí statisíc korun

provádí volby, rozdílí mandáty a ídí zemské hospo-

dáství.

Zemský poslanec rumunský a písedící zemského
výboru a praesident bukovinské Zemské banky dr. Lupu
vydal proti ryt. dru Wassilkovi v tchto dnech ve for-

m brožury »Veejnou odpov«, v níž neslýchané šmejdy
kliky Wassilkovy odkrývá a neúprosn je soudí. Všecko
toto bukovinské, židovskou korrupcí zavinné bahno
bude pravdpodobn v nedaleké dob pedmtem soud-

ního processu. V parlament jest Wassilko vdcem Ru-

sín, spojenc to sociálních demokrat. Pomry tuto

uvedené a v parlament veejn pronesené pišly mu
velice nevhod, nebo ryt. Wassilko vidl se již jako

zástupce Rusín na ministerském kesle. Nyní ovšem je

posice jeho znan seslabena. V Rakousku se sice již

nad ledaíms pimhouí oi, ale že by osoby tak po-

šramocené mohly na ministerském kesle zasednouti,

pece nevíme.

c) Podvodník ministr Alberti v Dánsku.

Dne 13. záí 1908 pinesl »ech« tuto zprávu

»Znamenitý advokát ale veliký zlodj «.

Úsudek tento pronesl proslulý jurista o býv. mi-

nistru spravedlnosti Albertim, jenž sám ped soudem do-

znal, že defraudoval mnoho, jak se zjišuje pes 10 mi-

lion, penz. Že i na keslech ministerských mže se

vydaiti defraudant, toho jsme v sousední Itálii mli d-
kaz na Crispim a Našim a máme — do tetice — d-
kaz na dánském ministru Albertim, jako na doklad Sha-

kespearových slov, že i ve stát dánském je mnoho
shnilého. Slovo defraudace, pokud se týe ministr,

jest náramn relativní. Ve mnohých pípadech nebývá
vbec radno mluviti o defraudaci, nýbrž leda jen o
šastné spekulaci na burse, anebo náhodou že dostane

se nkterému znanjšího daru za udlené vyznamenání.

Tch pípad bude asi velmi málo, že by nkterý mi-

nistr po delším panování — Alberti pobyl si ministrem
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plných sedm let — odchází na odpoinek chudý. Jak

se to dlá, vyzradil svého asu exelenc Giskra ped ví-

deskou porotou, ped niž pohnán byl povstný rytí

Pontu euxinského a již díve za Richtra a Eynattena u
Šolferina.

Nkteí ministi ruští zajisté podiví se naivnosti

dánského ministra, že sám se udal soudci z defraudace.

Muže tak upímného, jenž dovede se vyznati, že za své-

ho ministrování kradl, ml by si svt vážiti. A že e-
meslu svému — zlodjskému — rozuml, musí se mu do-

znati též, protože udržel se ve kesle plných sedm let

a že když konen pece odstoupiti musil, dostalo se

mu od krále rzných vyznamenání a možná, že kdyby
dnes ješt na ulici objevil se, dostalo by se mu dosti

hlubokých pozdrav. Úsudek znalce, že Alberti byl zna-

menitým advokátem, ale též velikým »gaunerem«, mže
býti veskrz správný a to proto, že na p. ve Vídni vy-

skytuje se též jeden i druhý znamenitý advokát »gauner«,

jenž zpronevil svené mu peníze. V ohledu tom te-
ba se držeti starého : »nil mirari«, nic nového pod
sluncem.

Dr. Sven Paulsen, redaktor dánského listu, vydal

o nm v »N. Fr. Pr.« úsudek, z nhož vyjímáme: Al-

berti dostal se do prvního tak zvaného ministerstva le-

vice poátkem tohoto století. Starý král Christian po
dlouhých ústavních bojích vidl se nucena ministerstvo

konservativní propustiti a pijati ministerstvo liberální,

utvoené ze len parlamentní levice, okolnost to, která

vesms se zamluje. Alberti byl liberálem »od kosti« a

byl na keslo ministerské vyvýšen od st any agrární, jež

mu i vrchní správu své banky svila, kterouž ovšem
neopomenul o njaký miliónek ošuliti. Nemalé škody
utrpl též agrárnický spolek k vývozu másla, o nmž se

tvrdí, že je již hotov.

»Berl. Bórsenkurier« o nm výslovn uvádí, že byl

»liberálem skrz na skrz« a že zavsil se na šosy stran
agrární. Jakožto vdce strany agrární byl povolán do
ministerstva. Již jeho otec byl nejoblíbenjším agrární-

kem, jehož vhlasu ml co dkovati, že vetel se do mi-

nisterstva, kdež svený mu úad provádl bezohledn.

Je to muž energické povahy, jenž uml opanovati nejen

sebe, ale i jiné, takže na nho si nikdo netroufal, a-
koliv s rzných stran mnohé vážné vci se mu vy-

týkaly. Svou úlisnou povahou uml své lidi hypnotisovati.
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Avšak mnohým svým politickým pátelm, kteí jej

na keslo povýšili, byl píliš dlouho ministrem, ozývala

se závist, nepíze a kídlo radikálnjší agrární strany zaalo
mu vytýkati rzné nesprávnosti, aniž by je troufalo si

dokázati.

V posledních dvou letech s jeho strany útoky

se množily, jež vinily jej z nekalých finanních operací.

Byl to dr. Edvard Brandes, bratr známého spisovatele,

jenž mu letos v zim vytkl : Pi všech kšeftech, jež po-

hybují se na hranici vcí dovolených, narážíme na jméno
Albertiho. Konen do nho se pustili sociální demo-
kraté, kteí jej bez obalu vinili z podvodu a zneužívání

moci. Když v minulé zim na Dánsko dopadla veliká

penžní krise, byl Alberti veejn jmenován, že ml i

v tom ruce. Ve schzi akcioná nejvtší kodaské ban-

ky byl pedsedovi podán dotaz, je-li pravda, že Alber-

timu povolena byla pjka nkolika milion a pedse-
da odpovdl, že on ruí za to, že všecko je v po-

ádku.
V panské snmovn vtšina konservativní strany od

liberála Albertiho nadobro se odtrhla. A nejvtším ne-

štstím prý bylo, že pedseda agrárnického ministerstva

Christensen, poctivý muž, Albertimu slep dvoval, i

když odkryty byly všecky jeho liberální machle, a že

nezadal o propuštní. Liberálové sami vidli se nuceni

vi množícím se obžalobám Albertiho, jenž vší energií

se bránil, z kesla vyhoditi. Když ml Neergard, liberál,

povolán býti do ministerstva, prohlásil, že díve do
kesla nezasedne, dokud v nm sedti bude Alberti, což
mu i zlomilo vaz. Alberti již jako advokát netšil se

dobré povsti. Povídalo se sice mnoho, ale nebylo d-
kaz.

Alberti nyní ítá teprve 50 rok. Jest velmi opatrný
a zamlklý, umí však, když chce, ukázati se s nejlepší

stránky. Jest po druhé ženat, první jeho paní je te
manželkou pvce Cornelia. Že se tak dlouho v úad
udržel, ml v první ad co dkovati protekci, již se

tšil v kruzích bursovních u vysoké finance — esky

:

u žid. Pijde na to, není-li též zednáem, kterýžto ád,
provalí-li se na nkterého ministra hodn mnoho špat-

nosti, uloží mu za povinnost podkovati se, pípadn i

vydati se soudu. Nám tato okolnost zdá se velmi

podezelou, protože pipomíná oblíbený postup u zed-

ná.
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Aféra Albertiho považuje se za neštstí Dánska. A
tak opt jeden liberál, jenž hrál si na agrárníka, odhalen

jako veliký »gauner«. Pi takových a podobných mini-

strech má sociální demokracie snadnou práci.

Tento drzý podvodník se nezmnil ani ve vyšeto-
vací vazb. V lednu 1909 pinesl »ech« tuto zprávu:

Jak známo, byl v Dánsku 8. záí 1908 ministr spra-

vedlnosti Adler Alberti odvezen do vazby. Tento poda-

ený zlosyn, jehož otec byl advokátem, chlubil se již

jako student právník, že pro nho jest jen trestní zákon,

jiné mravnosti prý nezná. Studoval práva v letech sedm-
desátých, kdy na universit v Kodani otravoval student-

stvo žid Jií Brandes socialismem.

Alberti pochází z jižní Francie. Jako píslušník

horkokrevné románské ragy ml zvláštní náruživost pro

hazardní hry. Právnické zkoušky odbyl znamenit. Jemu
záleželo na tom, aby z právnické kariéry vytloukl pro

sebe kapitály. Pišel k advokátovi jako koncipient a zde

záhy zaal obchodovat a spekulovat na vlastní pst.

V bursovní he však neml štstí a tu zaal se otírat

o kriminál. Falšoval smnky a obligace. Jistý pítel ho
však vykoupil. Po odbytých letech koncipientských stal

se samostatným advokátem. R. 1887 byl Alberti zvolen

za editele spoitelny selandských rolník. Místo to zd-
dil po otci a zastával je do r. 1890. Jako editel penž-
ního ústavu toho piml rolníky zíditi vývoz másla

všech okolních mlékáren na úet a risiko spoitelny.

Stav se editelem tohoto podniku, ihned zaídil si dle

toho vedení úetních knih, aby mohl nerušen konati

zde podvody pro svou kapsu. Máslo se dodávalo do
Londýna firm Willer a Billey. Sedláci byli uarováni.
Dostávali za máslo velké ceny. Firma Willer a Billey

falšovala pro Albertiho roní úty. Bhem nkolika let

okradl Alberti tímto zpsobem dánské rolníky o 6 mi-

lion dánských korun. Souasn okrádal Alberti také

spoitelnu falšováním knih. Revisorm pedkládal na

konci roku padlané stvrzenky. Katastrofa na Albertiho

pikvapila, když londýnská firma mu vypovdla obchodní
spojení. Veškeré peníze, okrouhle 12 mil. kor., prohrál

na burse v Londýn. R. 1901 byl zvolen agrárnickou

stranou za ministra spravedlnosti v Dánsku. Místa e-
ditele spoitelny se však nevzdal. Místo to využitkoval

pro sebe mnohými podvody. Zadával podvodníkm
s ním pracujícím státní práce. Když ve snmovn byl
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podán návrh na trestní stíhání Albertiho, byl tento návrh

zamítnut. Konen ministr války Christensen veškeré

zloiny Albertiho veejn odhalil. Alberti dostavil se

k soudu sám. Šest msíc sedí tento zlosyn ve vyšetovací
vazb a hledí soudy unaviti dlouhými vytákami.

Podvody ohromných rozsah se djí na celém
svt. V ervenci 1907 oznamovaly denní listy toto:

Na veejnost pronikly nyní podrobné zprávy o velkém
podvodu, o pémž se již po nkolik dní hovoilo v Pa-

íži, ale aby se neztžovalo stíhání pachatele, byl chován
v tajnosti. Ve finanních kruzích známý generální zá-

stupce penžního jednatelství Henry de Lorme vylákal

na bohaté rodin generála Delambra, a sice paní De-
lambrové, její dcei paní de Machiels, a jejímu vnuku
panu de Machiels a tchyni paní Abatucrové dohromady
více než 4 miliony, z nichž asi jen málo zbylo a vt-
šina padla za ob nešastným spekulacím. De Lorme,
když vidl, že se již nemže udržeti, ustanovil svého

nástupce, pedstíraje chorobu, a rozlouiv se s okrade-

nými klienty, odjel, jak pravil, do lázní, nevzbudiv s po-

átku žádného podezení. Odejel do Athén, nebo spo-

léhal na to, že mezi eckem a Francií není žádných
smluv o vydávání zloinc. Na uinné oznámení však

byl v Athénách zaten, nebo v poslední dob byly mezi
obma státy smlouvy o vydávání uzaveny, o emž
de Lorme nevdl. Objevilo se, že mimo zmínnou ro-

dinu oklamal ješt mnoho jiných osob, takže výše zpro-

neveného obnosu dosahuje 8 milion frank.

V beznu 1908 prchl z Berlína banké žid Fried-

berg, pipraviv rzné lidi o 4 miliony marek. Jeho hlavní

úetní žid Loewy prchl s ním do Londýna. V beznu
1908 byl v Paíži zaten spekulant na burse Henry
Raul Rochette. Zpronevil a okradl lidi o 200 milion
frank. Zakládal továrny, na jichž stavbu a zaízení vy-

dával akcie. Vše to byl klam. V Hamburku pipravil

banké Haller spoivce a jiné obchodníky o 3 miliony

marek.

V únoru 1908 oznámily denní listy tento pípad:
V Pešti obchodní soud uvalil konkurs na Františkovsko-

Josefovskou spoitelnu, n
;
Josefovsko-Františkovské ko-

runní úvrní spoleenstvo a eskomptní a spoitelní

akciovou spolenost. Všecky tyto ti penžní ústavy za-

loženy byly Jakubem Kardosem, jenž ped nkolika lety

pišel do Pešti jako zcela nemajetný lovk. tyi sy-
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nové Kardosovi mli v tchto podnicích místa správních

rad. Celková passiva páí se na jeden milion korun,

za nž jsou vystaveny smnky na vymyšlená jména, tedy

úpln bezcenné. Na Jakuba Karduse a jeho syny bylo

uinno trestní oznámení pro falšování listin a podvod.
Františkovsko-Josefovská spoitelna byla od r. 1906
s akciovým kapitálem 500.000 K v akciích na jména po
50 K. Vklady obnášely r. 1906 776.658 K, v portefeuillu

bylo 1,533.908 K. V editelství zasedali všichni tyi
synové Kardosovi. Podobn se to mlo u akciové spo-

lenosti eskomptní a spoitelní, která byla téhož roku

založena, rovnž s kapitálem 500.000 K v akciích na
jména po 50 K. Také tento ústav ídili tyi synové
Kardosovi. Korunní úvrní spoleenstvo trvalo od r. 1908,

v ústav tom byl jeden Kardos generálním editelem a

jeden Kardos knihvedoucím. Byly to tedy rodinné pod-

niky, jež byly založeny penzi jiných, a jež nyní zkra-

chovaly.

V Mnichov spáchali sebevraždu židé bankéi The-
odor a Max Klopfer. Podvedli lidi a pipravili spoivce
o 4 miliony marek. Tak svt taní kolem zlatého telete.

Vláda penz iní lovka i zloincem, který chce za

každou cenu žiti v bohatství. Neštítí se podvodu, okrádá

jiné o mozolné jejich úspory. Denní listy tyto pípady
podvodných žid zamlují.

d) Podvodník žid Spitz v Praze.

Jakých podvod se dopouštjí židovští obchodníci,

o tom pinesl ». Západ« tento doklad (v ervnu 1908).

Obdrželi jsme tyto zajímavé podrobnosti z národo-

hospodáské innosti vyvoleného národa, které pro po-

souzení našich pomr jsou velmi pouné. V 23. ísle

našeho asopisu pinesli jsme lokálku pod názvem »Je

to pravda?« Po Plzni rozmáhají se povsti, že nedávno
náhle zemelý klenotník Spitz nezemel smrtí pirozenou,
ale otrávil prý se. Na jmní jeho bude snad uvalen

konkurs. Do aféry této jest prý také jako kavent zatažen

jeden z vysokých místních úedník. — Zpráva naše

zpsobila tehdy veliký rozruch a všichni zvdav ekali

na podrobnosti, které te z kompetentních míst pi-

nášíme :

Na bankrotu žida J. Spitze, jenž vedle plzeského
obchodu s klenoty ml poboní svj závod v Marián-

ských Lázních, jsou zúastnny židovské kruhy obchodní,
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bankéi, lichvái, bankovní ústavy a také nkolik židov-

ských advokát a sežidovštlých lidí. — Vzhledem k zá-

vratné výši passiv 2,000.000 K pevyšující nedá se nic

jiného souditi, že Spitz vedle opatování ád, pipou-
štní k rzným tabulím nalézal se v rukou lichváských

a že na rzné sliby pjovali mu lidé peníze a pode-
pisovali smnky do set tisíc jdoucí. Mnozí sice dostavili

se k svolanému stání vitel, ale stydliví a ti, kteí si

jen tak málo smlsli, ani se nepihlásili.

Spitz k vli snazšímu opatování si penz byl do-

brým zdrojem píjm pro životní pojišovny : byl nej-

mén ptkrát na život pojištn a pojistky dával do zá-

stavy svým mén dvivým vitelm. Sám byl nosite-

lem dstojnického kíže tureckého osmanského ádu,
perských ád lva a slunce III. a IV. tídy, perských me-
dailí slunce a lva, srbského Takova ádu a dstojnické-

ho kíže ruského ádu Stanislava. Co asi zaplatil za tato

vyznamenání? Zboží má cenu na 444.000 K a celý ma-
jetek s pipotením eventuelních hodnot pojistek páí
se na 700.000 K. Naproti tomu stojí pes 2,000.000 K
passiv.

Nejvíce interessováni jsou z Plzn : Ephraim Pop-
per se 60.000 K, mst. radní Adolf Eisner zápjkou na

hotovosti 75.000 K, advokát JUDr. Josef Fuchs pes
10.000 K, advokát JUDr. Sabat pes 6.000 K, firma Brú-

der Klauber s 15.000 K, »baron« Schútz s 8.000 K
gira, bankovní obchod Siegfried Klauber 5.000 K, fili-

álka hospodáského úvrního ústavu v Plzni s obnosem
117.000 K, což jsou samé smnky spolupodepsané nebo
girované zvlášt : Hugonem Fomanem, Leo Kuchem,
Dr. Beckem atd. Leo Kúche zapjil na hotovosti 48
tisíc K a mimo to pjil mu 450 kus akcií »West-
bohmische Druckindustriegesellschaft« (Pilsner Tagblatt«)

v nominelní cen 90.000 K. Hugo Foman má s Leo
Kuchem spolen 267.000 K. — Židovský bankovní ob-

chod Merkur má pes 31.900 K, banké Josef Hofman
8.000 K, firma Hofman a Kotarzick 53.000 K a na tento

obnos má v zástav ti pojistky v cen 15.580 K, firma

Gutenstein na hotovosti 25.000 K a losy za 21.000 K,

Frida Fischerová dala mu losy za 8.880 K, firma Sig.

Gutwillig 3000 K, dr. Em. Beck, praktický léka v Plzni

zapjil na hotovosti 18.000 K i smnek podepsal za

18.000 K. Na tyto obnosy má v zástav pojistku ži-

votní na 33.000 K. Karl Schón má na hotovosti 12.883
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korun, smnek podepsal na 36.000 K. Z Mariánských
Lázní jsou nejvíce interessováni : Bankovní ústav M.
Heller s 10.000 K, dr. Hanisch, lázeský léka s 8000
kor., Sigmund Maier se 111.000 K, Jií Zeschke, ho-

teliér se 43.000 kor., Oskar Stengl, bankovní ústav

s 19.300 korunami, dr. Schmiedel, lázeský léka
s 10.000 kor., dr. Ott, lázeský léka se 100.000 kor.,

lékárník Brém s 12.000 K, dr. Dietl s 3000 K, dr. Lich-

tenstern, advokát v Praze 10.000 K. A mimo to celá

ada vídeských firem klenotnických. —
v
Tho je ephes

rhares, že? Kdyby to tak udlal njaký ech a kesan,
to by vytáhly Pilsner Tagblatt a Nová Doba stavidla

své výmluvnosti — ale zde — u žida chovají se hezky

zticha, zcela dle zásady: »Bume zde všichni tiši, a
nás žádný neslyší . . .« Drozda, který odnesl vlastn vinu

jiných neklerikálních darebák, má Nová Doba stále na

míse, uvidíme, zda bude také židm a židovským rabí-

nm stále pedhazovati skuteného podvodníka Spitze.

A náš milovaný Pilsner Tagblatt, který kde jakou špínu

na echy a katolíky najde, ochotn uveejní, zda také

pinese podrobnou zprávu o svém akkompagnonu? Ne-
vím — nevím, ale moc siln pochybuji.

Takových podvod, kterým se íká obchodní úpa-

dek, jest spácháno v Rakousku od žid do roka na tisí-

ce. V Rakousku bylo provedeno obchodních úpadk

poet pípad passiva milion

roku 1904 1165 29
« 1905 1266 37
« 1906 1283 437a

Dlužni byli vitelm tito úpadkái 29 milion K
r. 1904, r. 1905 pak 37 a r. 1906 dokonce 4372 mili-

on K. Tyto peníze zmizejí každého roku obyejn v kap-

sách podvodných žid. Udlá se bankrot a bohatství je

zde. Kriminál na to není.

e) Zpronevra v okresní pokladn v Bene-
šov roku 1909.

Dne 3. bezna 1909 pinesl »Venkov« tuto zprávu:

»Defraudace v okres, pokladn v Benešov u Prahy.

Vera prodlal Benešov a celý okres benešovský den ne-

výslovného vzrušení. Roznesla se zpráva, že z pokladny
okresního výboru v Benešov defraudováno bylo mnoho
tisíc korun a zejména, že bude míti obrovská defraudace
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tato žalostný úinek i na vkladatele okresní hospodáské
záložny v Benešov, kteí prý jistoty svých vklad jsou

nyní úpln zbaveni. Povsti tyto byly zvýšeny zejména
tou okolností, že již po nkolik dn prodlévá v Benešov
u okresního výboru nkolikalenná revisní komise zem-
ského výboru, která pišla prý na defraudaci 50.000 kor.,

dle jiných zpráv dokonce 75.000 korun . . . Jest pocho-
pitelno, jaký rozruch a jaké zdšení zprávy tyto vyvolaly

a to tím více, když za pachatele defraudace oznaen byl

editel kanceláí okr. výboru, Kar. Macháek, osobnost
zvláš na benešovském venkov po léta již neblaze pro-

slulá a terrorisující rukou ovládající až doposud celý

okresní výbor i okresní zastupitelstvo.

Z té píiny i poslední volby do okr. zastupitelstva,

od nichž neuplynuly doposud ani dva msíce, dály se ve

znamení boje proti systému, editelem Machákem v okrese

benešovském zavládnuvším a proti korrupci, kterou muž
tento tvrdou a bezohlednou rukou zanesl všude, kam moc
jeho sahala, neb kde ji slibem svým a za podpory známé
koterie dovedl uplatniti. Pi volbách posledních po prvé

dosáhla v benešovském okresním zastupitelstvu plného
vítzství eská strana agrární a pedním bodem, který na

svj pracovní program noví agrární lenové okresního

zastupitelstva položili, bylo odstranní vlivu uchvatitele

moci v okrese, Karla Macháka, a všech tch, kdož jej

na význaném míst tomto ku škod celého okresu, ze-

jména pak venkova, umle udržovali.

Red. Macháek jest mužem již letitým, pes 60 rok
starým, a hích, který na majetku okresním sob sveném
spáchal, nedatuje se také z doby nejnovjší, nýbrž jest

data staršího. Také dnes, kdy revise doposud skonena
není, nelze ani z daleka odhadnouti sumu, o kterou by
byl okres zkrácen, kdyby již pedem nebylo uinno opa-

tení, jímž jest veškero nebezpeenství jakékoliv ztráty

zažehnáno. Jakmile totiž zemskou revisí bylo zjištno, že

nepoádky v pokladn a útech okresního výboru bene-

šovského skuten existují, pojištn obnos, o který by
byla jinak pokladna okresní zkrácena, na dvou domech,
náležejících editeli Machákovi, takže není pražádného
nebezpeenství ped njakou ztrátou, jíž by okres byl

postižen. J ....

Tím více pak není se teba báti, že by byla v ne-

bezpeí i okresní hospodáská zálpžna v Benešov, která

není v žádné spojitosti s pokladnou okresního výboru.
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Dne verejšího pod vlivem zpráv o veliké defraudaci

v okresní pokladn podniknut byl pravý run na hospo-

dáskou záložnu a vkladatelé o pekot, namnoze zoufale,

hrnuli se do hospodáské záložny, žádajíce okamžité vrá-

cení svých vklad. Zprávy o tom, že by se hospodáská
záložna nacházela v njakém nebezpeí, vhozeny byly mezi
lid lehkomysln a bez rozmyslu a jest zvláš na stoupencích

eské strany agrární, aby pouením pispli k uklidnní
myslí a zamezili, aby nerozmyslným jednáním prosperu-

jícímu a významnému ústavu tomu nebyly inny nemístné

a bezdvodné obtíže. Ve vci té zaslal zemský výbor krá-

lovství eského prohlášení, jež zajisté k všeobecnému
upokojení rozrušených myslí pispje. Prohlášení zemského
výboru zní

:

V útech a pokladn okresního výboru v Benešov
zjištny byly zemskou revisí jisté nepoádky. Okolnost
tato vyvolává však dle doslechu znepokojení i v kruzích

vkladatelv okresní hospodáské záložny v Benešov.
K upokojení vkladatel záložny té sloužiž k vdomosti,
že okresní hospodáská záložna v Benešov není v žádné

spojitosti s pokladnou okresního výboru, že má své vlastní

úedníky a že jak revisí zemskou vykonanou v prosinci

1908, tak i novou zemskou revisí, vykonanou 26. února

1909 bylo zjištno, že okresní záložna hospodáská v Be-

nešov je v úplném poádku, že veškeré její jmní je ádn
doloženo a vykázáno a že tudíž k jakýmkoli obavám
ohledn jistoty vklad u záložny té není žádné píiny.

Potud tedy zpráva zemského výboru. Pokud pak

v ostatním nebude výsledek sdlen zemskými revidenty,

upozorujeme, aby zbyten veejnost nebyla vzrušována

a vykala klidn pesných a vrohodných zpráv. Veškeré

odhady defraudované sumy znjí doposud neurit a klidné

vykání bude celé této záležitosti jen na prospch.«

K této zpráv dodáváme, že okresní výbor bene-

šovský byl zkrácen o 75.000 korun. Tak bylo zjištno

revisí na venek. Benešov a jeho okolí je v rukou žid,
hlavní machr je známý advokát Veselý, asi pvodu židov-

ského. Zde má také Masaík a jeho strana nejsilnjší

stoupence. »as« a jeho lidi mají na benešovsku nejvíce

odbratel. Je to kraj židovinou nadobro otrávený. Ná-

jemci dvor židé kolem Benešova konají každoroní sbírky

na vydávání »asu«.
V prosinci 1906 pinesla » Národní Politika « tuto

zprávu :
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Falšoval smnky. Zemel zde známý Zikmund Basch,

obchodník s komi, lnem a obilím, jemuž v celém kraji

neíkalo se jinak, nežli » tlustý Basch « a » bohatý Basch «.

Pohbu zúastnilo se velmi mnoho obecenstva, ponvadž
Basch požíval dvry jako muž ádný a poestný. Tím
vtší bylo tudíž pekvapení, když znenadání vyšlo na

jevo, že Basch byl vlastn vyssavaem eského rolnictva

z celého okolí Poln. Již druhého dne po pohbu
sjíždli se sem se všech stran zástupcové spoitelen

a záložen, aby zjistili stav jmní zemelého, a tu shle-

dáno, že Basch padlal a do obhu dal množství sm-
nek, znjících dohromady na ohromný obnos. S tmito
smnkami poínal si Basch velice prohnan. Prodal-li

na píklad kon, nebo prášek ke hnojení, dal si na do-

tyný obnos penžní podepsati od rolníka smnku, pi
emž žena rolníkova musila se podepsati jako spolu-

ruitelka. Basch potom smnku giroval a dle ní tyry
i šest falsifikát kopíroval, naež jednotlivé smnky zpe-

nžil u rzných ústav a peníze si ponechal. Manipu-
lace tato byla jím dlouho provádna bez závady. Zeptal-li

se nkterý ústav u akceptanta, zdali takovou smnku
vystavil, odpovdl že ano, nebo se domníval, že jest

tázán na pravou smnku. Takových smnek pišlo do
obhu za mnoho tisíc korun. Postiženy jsou hlavn zá-

ložny a spoitelny a jiné penžní ústavy, zejména v Ji-

hlav, Nmeckém Brod, Humpolci, Pibyslavi, Kolín,
Hlinsku atd. Polná jest také postižena, ale mén, pon-
vadž Baschovi ped dvma roky úpln vypovdla úvr.
Jen nkteí jeho pátelé jak v záložn tak ve spoiteln
byli od nho oklamáni, ale utrpli jen menší škodu.

Proslýchá se, že Basch v poslední chvíli ped smrtí ob-

držel nkolik tisíc korun, a že zanechal doma ješt

mnoho penz, avšak nalezeno nebylo po nm nieho.
Kam se peníze ty podly, mohou vdti jen jeho matka,

která s ním žila, a jeho strýc Ignác Reiner, který byl

jeho spoleníkem. Basch byl velký vyssava venkovského
lidu, a bda rolníku, kterému peníze pjil

:
poínal si

pímo krt : žaloval, koupil, parceloval a bez milosti

zchudlého rolníka vyhnal. Dokud parcelování kvetlo, ne-

falšoval smnky. Jest vru s podivením, že i tak ostra-

žití funkcionái zdejší záložny a spoitelny dali se od
Basche napáliti. Ped dvma roky byl Basch dlužen

zdejší spoiteln asi 80.000 korun, a teprve po etných
protestech ve schzích veejných byl mu úvr vypovzen.

24Rudolf Vrba: Vláda penz.



— 37CK —

Basch vyzvedl pak smnky, a jen tomu lze dkovati, že

spoitelna neutrpla velkou škodu. Na jmní Baschovo
prohlášen byl konkurs. »Politika« opt zamluje, že

Basch je žid.

Když propukla zpronevra ve Svatováclavské záložn
v Praze do veejnosti, kde ztraceno okrouhle 8 milion
korun, z nichž dobrá polovina pišla na zmar chudému
duchovenstvu, za

4
což mu bylo od luzy na ulicích ve-

ejn spíláno zlodj a drozák, tu skorém ti roky
chrlilo »Právo Lidu«, »as« a jiné listy celé sloupce

špíny o klerikálních zlodjích. Ale když jediný žid

okrade kesany o spoustu milion, o tom tyto prašivé

listy nepíší nic, zlodj zlodje pikrývá.

f) Lichvá žid Reicher ve Vídni.

Dne 6. dubna 1909 pinesla »Národní Politika«

tuto zprávu

:

Sensaní zmizení vídeského lichváe. Jak již ozná-

meno, vyvolalo v kruzích vídeské smetánky spoleenské
nemalý poprask netušené zmizení lichváe Bedicha Rei-

chera, který nákladným a rozmailým životem svým pro-

slul práv tak, jako vysokými procenty, jimiž dával od-

movati svou ochotu vi vn »potebným « svtákm.
Reicher tšil se jak u svých klient, tak u jiných

eskomptér a bank, s nimiž byl ve styku, povsti zcela

spolehlivého initele ve vcech finanních, zejména
pokud bželo o úvr. »Strýc« Reicher ostatn sám už

dobe vyznal se ve píprav léek, na nž hejlové se-

dají nejsnáze. Tak na p. navštívil ho aristokrat, aby
pednesl mu žádost za pjku 350.000 korun. Ponvadž
vznešený klient ml na spch, prohlásil Reicher, že ne-

bude pro takový pakatýlek ani otevírat železnou po-

kladnu a vytáhnuv u psacího stolku zásuvku, vyal odtud
balík tisícikorunových bankovek a odpoítav 350.000 K,

uschoval zbývajících asi milion korun zase do zásuvky.

Ml-li železnou pokladnu skuten napchovánu cenným
obsahem, je ovšem více než pochybno — ale z malé
ukázky vysvítá, že »strýc« Reicher dovedl své klientele

imponovat.

Jednou vrátil mu eskomptér, jenž pevzíti ml od
nho akcept na 240.000 korun, odevzdaný blanket s po-

známkou, že podpis na smnce je falšován. Eskomptér
trnul pi tom úzkostí a strachy — ne tak Reicher.

S tváí zcela lhostejnou odtušil, že o takové vci zby-
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teno se šíit, že bží tu o pouhý žert a bez okolk
vyplatil polekanému eskomptérovi tvrt milionu za po-

dezívaný kus papíru. Jindy zapísahal Reichera vynika-

jící prmyslník, aby mu z úzkých pomohl, nabízeje

ovšem skvlou záruku. Neminuly ani ti dny a žádané

peníze — milion korun — byly mu vyplaceny. Nemén
hladce obstaral Reicher pro jistého držitele fideikomisu

zápjku pl druha milionu. Odkud sehnal peníze, ne-

ekl nikomu, ale opatil je.

Reicherovi zakroutily krk — jak se tvrdí — jednak

odvážné spekulace bursovní, jednak náruživé sázky pi
koských závodech. Aby ztráty nahradil, pouštl se lichvá

do manipulací ím dále odvážnjších, dávaje sob sv-
ovati peníze na rzné pedstírané podniky a zaruoval
se smnkami, které zprvopoátku také pesn vyplácel,

utvrzuje tím dvivost svých vitel, jimž ani nena-

padlo, zkoumati totožnost a pravost podpis. Nynjší
dluhy »milionáovy« odhadují se doposud obnosem
osmi milion korun, které dojista neznamenají cifru ko-

nenou, ponvadž ada obtí Reicherových dosud není

pesn zjištna. Jeden z postižených, který páí svoji

škodu na 300.000 korun a jemuž na památku po Rei-

cherovi zstaly pouze padlané smnky, prohlásil: »Te
vidím, že Reicher byl živ vlastn z mého vlastního

tuku.* Chtl tím íci, že od Reichera dostával úroky
z kapitálu, jejž byl Reicherovi zapjil sám, jinými

slovy : že vlastn sám sob platil úroky. Mezi obtmi
» strýce* Reichera figuruje nekonená ada vynikajících

osobností vídeských, tak na p. len diplomatického

sboru, elný finanník, mnoho prmyslník, hrab F.,

jehož falšovaným jménem opatil Reicher za dva mi-

liony smnek atd. Aktiva záležejí jedin v zaízení bytu

Reicherova a jeho nádhern zaízeném letohrádku v Press-

baumu u Vídn, odhadnutém na 1 mil. kor. Na jmní
pohešovaného » strýce « bude ovšem vyhlášen konkurs.

Z minulosti uprchlého »strýce Reichera« vycházejí

nyní na jevo zajímavé drobnstky. Reicher, pvodem
»Maar «, zahájil asi ped dvaceti lety slibnou psobnost
svoji jako penžní agent povstného tehdejšího lichváe

Jiího Fischera a ml býti už tehda proto vypovzen.
Náhodou však byl znám s holiem Petkem, jenž obslu-

hoval také ministerského pedsedu hr. Taaffa, a tato

okolnost byla píinou, že vydaný již rozkaz vypovídací

nebyl proveden. K prvním úspchm dopomohl Reiche-

24*
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rovi eskomptér Marek Spitzer, poskytnuv mu prostedk
k rozsáhlým lichváským obchodm, jež uzavíral Reicher

zpravidla s píslušníky vysoké šlechty. V onu dobu
spadá také povstný Reicherv obchod s princeznou Ko-
burskou, opativší smnky lichvái vydané podpisem bý-

valé korunní princezny Štpánky.
Krátce ped svým útkem provedl Reicher ješt

dvtipný kousek, aby prokázal penžní spolehlivost a od-

vrátil od sebe stíny vznikající již nedvry. V jednom
z nejvybranjších restaurant, navštvovaném výhradn
tém šlechtici, piml majitelku závodu, aby poptala se

u jednoho aristokratického pstitele závodních koní po
jakosti a vyhlídkách jeho vlastního (Reicherova) bhouna.
Když pak restauratérka vrátila se s informací skuten
dobrou, nabídl se Reicher, že bude na její úet pi zá-

vodech sázet, obnosu uritého však neuvedl. K zmí-

nný — bylo to krátce ped lichváovým útkem —
opravdu vyhrál a Reicher byl už za horami, když jeden

z jeho pátel pinesl restauratérce 2500 K jako podíl

z výhry. Byl to sice obnos nepomrn veliký, ale práv
touto štdrostí chtl Reicher ve vznešeném okolí svém
zastíti pravou píinu náhlého svého útku z Vídn.
Podobným zpsobem klamal také zákazníky, kteí sv-
ovali mu peníze své k jeho manipulacím. I starý a zku-

šený jeden závodník dal se takto ošiditi a svil Reiche-

rovi vtší ástku penz, z níž Reicher také vždy pesn
odvádl úroky. Jednou pekvapil » strýc Reicher « tohoto

klienta dotazem, nechce-li svj vklad zpt, ale zaslepený

závodník bránil se tomu zuby nehty. Reicher vyznal se

v lidské povaze a proto také v pedpokladu svém se

nezklamal.

» Strýc Reicher « nebyl by se snad tak rychle z Vídn
porouel, kdyby byl neml na kahánku. Hrozilof mu
nkolik nebezpených situací najednou. Pedevším vy-

pršely dnem 1. 1. m. závazky, jež nastaly mu nezdaenou
bursovní spekulací a hlavn docházela splatnost smnek,
které zfalšoval. Aby úskalí tomuto se vyhnul, shánl
pjku 1 milion korun pro jistého prý uherského sports-

mana, nabízeje 12proc. úrok a osobní záruku. Jeden ze

súastnných agent byl však ješt tak opatrným, že si

došel na advokáta, jenž mu byl klamn oznaen za pí-
jemce pjky a uchránil se tak ped znanou škodou
i blamáží. Za tchto okolností Reicher s odjezdem už

neotálel. Dne 25. m. m. ráno opustil svj byt a odejel
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fiakrem k rychlíku jižní dráhy, sdlil služebnictvu, že

nejpozdji 1. dubna se vrátí. Od té doby Víde truchlí

po nm. Aby cestou do Ameriky, která stala se jeho ko-

neným cílem, penz nepostrádal, vzal s sebou také

230.000 korun. Ve spchu ani státních daní nezaplatil,

takže první poadí exekuní pipadlo bernímu eráru.

Mezi poškozenými vyskýtá se mimo osobnosti

již uvedené také vídeský lichvá Arnstein a penžník
Grossmann.

Tolik pinesla »Nár. Politika*. Ostatní Listy, jako

»as«, »Pr. Lidu«, Nár. Listy« pinesly o tom asi

10 ádek. Jak vidíme, »Nár. Politika « ani muk o tom,

že Reicher je žid. Kde pak! »ech« pinesl o tom ná-

sledující podrobnosti: ...Tchto dn zmizel z Vídn
penžní agent a lichvá aristokrat Bedich Reicher, jak

se samo sebou rozumí, žid. Reicher pjoval mladým
šlechticm peníze na smnky a veliké úroky — peníze

mu k tomu dával eskompteur Markus Spitzer. Tak
eskomptoval svého asu milionové žirované smnky
tehdejší korunní princezny vdovy Štpánky a princezny

Louisy Koburské. Pozdji se prokázalo, že smnky ty

byly falešné. Záležitostí tou zabýval se vrchní hof-

mistrovský úad. Pachatel byl vypátrán v osob bývalého

nadporuíka G. Mattasiche, který byl za to vojenským
soudem odsouzen. Reicher byl uherský žid a zaal
karrieru svou ve službách lichváe J. Fischera a svého
asu natropil se tolik neplech, že ml býti z Rakouska
vypovzen. Ale friseur ministerského pedsedy Taaffeho

Ptko se za Reichera pimluvil, a Reicher zstal Vídni

zachován. Reicher pjoval peníze nejen aristokratm,

ale také dstojníkm, ml svj obchod s princeznou

Koburskou, ba i šlechtiny znaly dobe jeho prostedko-
vatelství. Reicher byl doma pi dostihách, v divadlech,

v drahých vinárnách a bordelech. Reicher ml na sv-
domí nejen lehkomyslné dluhy šlechty, ale také leckterou

sebevraždu. Reicher ml naposled tolik známostí, že

pjoval peníze i úedníkm, synm továrník a statká,
mladým dobrovolníkm — zkrátka Reicher byl kasírem

všech mladých veselých lidí. Píjmy Reicherovy byly

obrovské. Jak lehce pjoval, tak tvrd vymáhal své

pjené peníze. Skandál, soud, sebevražda, rozvrat rodinný
nechávaly vídeského Shylocka klidným. »Bu platit,

nebo — prodloužíme smnku s náležitým honoráem za

ekání, « íkával Reicher svým obtím. Reicher pes to,
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že lichvástvím si dobyl velikého osobního vlivu a penz,
ml ješt málo. Vida, že schyluje se k válce srbsko-

rakouské jal se spekulovati na vídeské burse a zakoupil

si za statisíce cenných papír. Ale zklamal se, k válce

nedošlo, za 24 hodin ztratil vylichvaené peníze. Ale

zbylo mu ješt dosti — promnil si v jisté bance nkolik
tisícovek za francouzskou mnu a odjel. »Zeit« sdluje,

že Reicher tím, že odjel, napálil mnoho banké a pjov-
ních sprostedkovatel, ale trestní udání nebude prý na
uinno, ponvadž udavai mohli by se sami íznouti.

Reicher je 50 rok stár, rozvedený. Jedni tvrdí, že odjel

do Ameriky, jiní opt, že je v Uhrách. Reicher odjel. —
Jeden lichvá ztratil se z Vídn, ostatní tam zbyli a vedou
dále svou poestnou živnost mezi šlechtou, velikými

úedníky a dstojníky. Tajené skandály, rozvraty rodinné,

zkázy mladých lidí, sebevraždy padají sice na jejich sv-
domí, ale lichvái pjují »hloupým gojimm«, pro tento

svj obchod svdomí nemají. Shylockové nevymírají . . .

(»Bohemia« sdluje ješt tyto podrobnosti: Reicher

oklamal své dvrníky o 6—40 mil. kor. a zanechal jim

svou nádhernou villu v cen 1 mil. kor. S sebou si vzal

800.000 kor. Dosud bylo presentováno smnek s falšo-

vanými podpisy za ti miliony korun!)

Peníze a representace. — Tof onen kouzelný proutek,

jímž možno otevírat i pi dosti špatném svdomí —
zlaté zámky. Špína takových rukou nevadí. S tím poítal

i žid Bedich Reicher, »král lichvá« ve Vídni.

Tento muž se nikdy nestýkal s malým lidem. U nho
zaínal lovk —- baronem. Anebo lépe eeno, u nho
byl lovkem ten, kdo nechal tak dlouho ze sebe ssáti

krev, až zemel na finanní souchot. S pohrdáním po-

hlížel na kollegy-lichváe, kteí odírali pouze stední
stavy. Tento žid žil v zcela jiném ovzduší. V divadelních

ložích, pepychových klubech, na dostihách, v míst-

nostech, kde bouchaly zátky od šampaského. Vydržoval
si nóbl polodámiky — zkrátka Reicher byl na »svém
míst«. On dobe vdl, že k lichvám s odeným
loktem vznešení papínkové nebo jejich synákové — pro

peníze nechodí. A jako dobrý psycholog — dobe znal

záležitosti svých klient, prozkoumal až do krajností

tradici cti té neb oné rodiny. A jak snadno pjoval.
Pivel oi, vyal z kapsy u vesty tisíce a pjil. A zvlášt,

když jednalo se o falešný podpis na smnce. Je to nco
zvláštního, ale v tchto kruzích je falešný podpis na
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smnce drahocennjší, nežli podpis pravý. Na nezapla-

cení pravé smnky kriminál nehrozí — a pak, když zví

rodina velikáše X., že synáek falšoval podpis na smnce —
nejenom že mileráda vyklopí žádaný obnos, ale ješt

pkn prosí, aby to zstalo pod poklikou. Falšované

smnky ml tak rád, že sám spoustu smnek falšoval.

Známý a povstný vídeský lichvá Fischer pijal jej

ped 20 lety do služeb jako penžního agenta. Reicher

tehdy pišel do Vídn z Uher chd. Ale zkušený žid

Fischer v nm objevil talent: niit finann noblesu.

A Reicher stoupal. Že již s poátku nekale manipuloval,

dokazuje to, že ml býti tehdy z Vídn vypovzen. Ale

chytrý žid si dovedl pomoci. »Náhodou« seznámil se

s Ptkou, holiem hrabte Taaffeho, tehdejšího rakous-

kého premiéra, a slovo dalo slovo — Reicher zstal ve

Vídni dál. A od té doby » pracoval « spolen s povst-
nými lichvái: Markusem Spitzerem (!), Arnsteinem (!)

a Grossmannem (!). A ím výše stoupal a byl zahloubán

v gothaiském almanachu, tím vtší poet našel se tch,
kteí mu dávali miliony k disposici. Chtli zbohatnout

a chtli mít »istý« štít. Dali mu obrovské kapitály

diskrétn. A práv v tom spoívá tragika celého, že

tento žid nedel jenom ty, jimž pjoval, ale pivedl na
mizinu nebo trvale poškodil i ty, kteí nosili mu zlato,

aby s ním lichvail. Tím samým momentem, kdy však

pekroil práh bursy, zpeetil svoji katastrofu. Chytrý
jinak lichvá hrál v banque — a prohrával.

Nadešel poslední a rozhodný okamžik jeho speku-

lací. K staré finanní sláv mla mu pomoci válka se

Srbskem, s kterou urit poítal. Spekuloval dle toho,

ale i to prasklo. A co nyní? Ani jediného knížecího

papínka nezná, který by aspo jen jednu jeho falešnou

smnku pijal. Konec. A proto »Adieu !« ty krásná Víde,
vy všichni, jež jsem odel, a jimž moje lichvaení vtisklo

do ruky zbra! — Jako obyejn židovské listy halily

se dlouho ve výmluvný pláš mlení, až konen se

zmohly na nkolik skrovných lokálek. Též policie a státní

návladnictví až dosud nieho nepodnikly. Laciná vý-

mluva: Nedošlo prý až dosud ani jedno trestní ozná-
mení ! Denní listy pinesly celou adu podvod s uritými
daty ! Nic plátno, miliony jako by plavaly v oceánu. Ti
» solidní « lidé, kteí mají rádi lichváská procenta, od-
náší na »blostném rouše « skvrnu a když slyší o njakém
lichvái Reicherovi — ani nemrknou. Falešné smnky
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budou asi dlouho sladce spáti, a tak se pi šampaském
na vše zapomene. Zatím vyroste zase jiný »ta!ent«,

a písnika se mže opakovat. Pak budou falešné smnky
opt platit.

Konen se vídeská policie odhodlala k tomu, že

vyzývá poškozené, aby uinili trestní oznámení. Bylo by
vskutku žádoucno, aby akce byla provedena se vší energií

a písností. Jinak by byla morálka postavena na hlavu,

kdyby nebyl bezohledn stihán ten, který pravideln za

veei vydal 400 kor., koupil si vilu za 365.000 kor. a

dm za 160.000 kor. a pi tom defraudoval na 10 mil.

kor. — Z listiny poškozených vyjímáme : Rodina R. 2 mil.

kor. Dva soukromníci 1,500.000 kor. Jeden soukromník
400.000 kor. tyi soukromníci pes 500.000 korun.

Slena H. 72.000 kor. Ddicové Seliga Reichera, bratra

podvodníka 2,000.000 kor. Markus Spitzer 1,800.000

kor., Ornsteiner 1,000.000 kor. atd. atd. Vtšina lidí

svila mu své peníze za tím úelem, aby s nimi lichvá-

sky manipuloval. I zde platí písloví : Pechováva horší

zlodje. Proto také vtšina neuinila až dosud trestní

oznámení.

Všeobecn zaráželo, že vídeská policie k útku to-

hoto defraudanta milion klidn pihlížela. Kdo však

zná náš dotyný zákon, ten se tomu nediví. O zatení
totiž možno jenom tehdy mluvit, když aspo jeden po-

škozený uiní trestní oznámení. Jinak nemže policie

nieho podnikati. Co by asi policii stálo, kdyby lichváe

zatkla proto, ponvadž X a Y mají u nho deponováno
milion korun a tentýž X a Y by ekl: »Já necítím se

poškozeným. « Ani falšovaný podpis na smnce ne-

oprávuje k úednímu zakroení, nebo jen ten má právo
uinit oznámení, jehož podpis byl padlám Mže se

na p. státi, že lichvá padlá na smnce podpis hrabte
X. Policie by jej stíhala a hrab X. by prohlásil, že je

to jeho pravý podpis. Každý má totiž právo i padlaný
podpis prohlásiti za svj pravý podpis. Policie by v tomto
pípad dostala »co proto «.

Co se toho týe, stává totiž v zákonodárství strašná

mezera. Policie již nkolikráte hledla tuto mezeru sama
vyplniti, ale vyšší pedstavení rozhodli jinak. Tak na p.
vypovdla z Vídn jistého maarského lichváe. Tomuto
upírovi byli však pední aristokrati dlužni a využitkovali

všechen svj vliv, aby policejní usnesení bylo odvoláno.

A lichvá obdržel » dodatené povolení « zdržovati se ve
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Vídni. Do Vídn píslušní lichvái byli postaveni pod
policejní dohled a ihned postarali se vznešení dlužnici

o to, aby bylo vše odvoláno. Policie stržila i pi dobré

vli fiasko. Policie smí v tchto vcech obyejn fun-

govat jako »smírí soudce«. — Tak na p. : 221etý hrab
V. neprávem udal, že je majorením a obdržel od žida M.
peníze. Pojednou podá M. otci hrabte V. splatnou

smnku. Zjistí se, že hrab V. obdržel pouze 5000 kor.,

ale smnku vystavl na 10.000 kor. Starý hrab nechce

ani zaplatit 10.000 kor., ani uinit trestní oznámení. Jde
k policii a tam se vyjednává. A policejní úedník dlá
sprostedkovatele — až lichvá se uráí spokoj iti se

se 7500 kor. — Policie tedy urit ví, protokoluje, že

žid M. je lichváem — nemže však zakroit, dokud hrab
V. neuiní trestní oznámení.

V jiném pípad zase, jako pi hazardních hrách,

policie zakroit musí, akoliv i tu jsou spoluhrái —
poškozenými. I tu spoluhrái zajisté trestní oznámení
neuiní a pece musí policie všechny hráe zatknout.

Policie je dokonce povinna vniknout i do soukromého
bytu a zatknout hráe a ty, kteí to trpí. Žebrák se

zatkne. Žebrák, který se neprávem vydává za schudlého

umlce, je potrestán i tehdy, když dárce trestní ozná-

mení neuiní a by by i prohlásil, že se necítí býti po-

škozeným.
Tak veliká jsou tedy privilegia lichvá. A tato

privilegia mají svj pvod z dob Anselma Rothschilda.

Vysoké osobnosti zapsaly se mu tlem a duší a lichvá
netoliko žádal nejen vysoká procenta, ale i jiná vtší
práva. Mnoho lichvá nežádalo ani tak peníze, jako

rovnocennost se šlechtou. V tomto ohledu jim i ti nej-

vyšší šlechtici vyšli vstíc. S klidem Angliana sedí ta-

kový Reicher vedle knížete X. v klubu, kde tento pro-

hraje za jeden veer tebas 50.000 korun. — Kníže pro-

hraje a slíbí do 24 hodin tento estný dluh zapravit.

Ale kde vzít? Jde k lichvái. A ten pjí, ale pod tou

podmínkou, že na smnce bude podpis též otce knížete

X. Mladý X. dobe ví, jak by to dopadlo, a proto se

škrábe za ušima. »Tak si to rozmyslete, zde máte inkoust

a péro a já za chvilku pijdu, « významn ekne lichvá.

A když pijde, na smnce skuten stkví se synem pa-

dlané jméno otcovo. A nyní má takový Reicher v kapse

celou rodinu. Starý kníže jest lenem panské snmovny,
strýc jeho je vysokým diplomatem atd. A kdyby to tak
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prasklo, že mladý kníže padlal otcv podpis a kdyby
takový lichvá stokrát svoje obti šeredn okradl — ne-

stane se mu mnoho, ponvadž postaí pohržka a celá

ada vysokých aristokrat jej umývá. To jsou následky

spojení aristokracie se židovskými lichvái.

Stalo se na p., že pi jednom vídeském plesu,

k nmuž nemli pístupu ani ti dstojníci, kteí si vy-

dobili šlechtictví v napoleonských válkách, baron Roth-

schild jako intimus se pohyboval. Reicherovi íkali ve

Vídni v zasvcených kruzích »zlaté prasátko«. Že neml
již dávno svdomí isté, vysvítá z toho, že jakmile mu
nkdo cizí, koho lichvá neznal, jaksi pohrozil, už klopil

teba statisíce. Tak na p. v Monte Carlu, kde každo-

denn si jej prohlížel jistý elegantní pán, který se ko-

nen pedstavil jako italský detektiv. A Reicher mu
vtiskl do ruky poukaz na 300.000 fr. A takových pí-

pad je více. Že je v tomto špinavém zákulisí ješt

množství vysokých osob, dokazuje to brilantní a soli-

dární mlení všech. »Nikdo není poškozen.« Mnoho
milion je zproneveno a až dosud ani jedno trestní

oznámení. Nebo snad doufají ješt v novou »hvzdu«
tohoto starého híšníka?

Tací nebezpení loti vrhají se práv na lidi ne-

zkušené, dvivé, a ti bývají zpravidla chudí. Naše
velké penžní ústavy by mohly snadno pochopiti po-

teby asu a zíditi humanitní poboky z istého zisku,

aby se tak elilo zakládání takových švindléských » ban-

kovních « závod. Zatím hledí naše dobe zakotvené

ústavy zaopatovat jen nkolik svých veliin.

» Karlínské Listy « pinesly 26. prosince 1910 tuto

zprávu

:

Mstská spoitelna pražská, která vykazuje zisk jako

ta nejmenší záložnika v njakém zákoutí, tyto dny celou

adu úedník proti jejich vli dala do výslužby s tunou
pensí a asi 50 jich povýšila (vesms protekních dtí,

jež hlavn dr. ernohorský (z lásky? ? ?) tam zaopatil).

Takto pracuje k tomu, že na ni obec bude musit do-

plácet, a oekávalo se, že jednou bude platit ona úrok

z výpjky na zavedení pitné vody pro Prahu. Nedávno
dala do výslužby editele p. Hubeného — muže v plné

síle r— s výslužbou 24.000 K a píbyteným 6000 K !

Tento obnos odpovídá sotva istému zisku této spoi-
telny. Jak bude dále, když pense a povýšení jde do
100.000 K? Nových obchod a pjek se dje málo,
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nebo vypjení je dnes 0V4 V0 dražší nežli v eské
spoiteln. Dkaz, že hospodáství pražské pracuje k svému
konci.

»Lidové Listy « pinesly v lednu 1911 tuto zprávu:

Ve Spálené ulici podrobeny byly krátce ped Št-
drým veerem prohlídce soudní dva »lidumilné« ústavy

penžní »systému Bergrova«, kterouž událost zazname-
naly ovšem všecky denní listy pražské. Ale již druhého
dne zástupce tchto obou ústav, pražský advokát dr. Jo-

sífko, uveejnil vysvtlení, jímž oznaoval úední zakro-

ení jako akci, podniknutou soudem na požádání samého
ústavu, vlastn obou »ústav «, jež tvoily spolen je-

diný podnik. Pi tom vloudilo se do objasnní právního

zástupce »lidumilných« tchto institucí bezdné pi-

znání, že oba ústavy jsou majetkem t. zv. editele jich,

jakéhosi Zemana, jemuž prý nemožno nic nesprávného
vytknouti, stejn jako celému vedení. Zajisté vzácná

upímnost, jež budí podezení, ponvadž ústav, o kterýž

se jedná, i se svým dvojetem inseroval jako spolenost
s ru. obmez. a jist také obdržel povolení ku provozo-

vání svých obchod jen z takového dvodu, ale jest

pece jen ve skutenosti majetkem »finanníka« Zemana.
A již z tohoto dvodu ml by býti po našem soudu
uzaven, nebo pi ohlášení byly úady oklamány. Ostatn
jest tato upímnost právního zástupce zajímavá. V Praze

jest známo, že jeden z penžních ústav, dosud požíva-

jící neposkvrnné povsti, jest majetkem dvou advokát
(o emž již bylo v tomto listu psáno), ale pece má
správní radu, jež ovšem odkývá vše, co si dva jeho

» vlastníci « pejí. Le toho se dosud nedokala naše ve-

ejnost, aby nkdo v novinách prohlásil, že X banka
jest majetkem dvou náelník správní rady. Ješt jinak

jest zajímavým doznání právního zástupce penžních in-

stitucí ze Spálené ulice. Prý sice provádly se tam ris-

kantnjší obchody a požadovala se z této píiny kauce,

jež se však po vyrovnání závazk dlužníkových vrátila

zpt. Temný jest zajisté smysl této ei. Má-li nkterý
lovk peníze na kauci, nepotebuje se jist dlužiti a

platiti »ponkud« vyšší úrok, výlohy na informace, po-

platky za korespondenci a jiné podobné výdaje, ale mže
si peníz, kterýž náhodou potebuje, prost užiti ze své

hotovosti. Anebo, emuž asi tak bude, odete-li se od
zápjky, poskytnuté podob. » ústavem « jakási kauce ke

hrazení pípadného schodku, jeví se bu pjka illusorní,
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nebo kauce nedostatená. V prvé eventualit nedostane

asi dlužící se len ústavu, jenž jest majetkem pana Ze-

mana nebo jiného podobného penžníka, nic, protože

vše, co si chtl vypjiti, praskne na kauci, v druhé

eventualit pak odete se od výpjky kauce, naprosto

neposkytující ádné záruky. Než rzné jsou cesty našich

»penžník« a nezbývá nic, nežli vzdáti se luštní tchto
záhad a vyhnouti se »lidumilm«, poskytujícím pomoci
potebným, na míli cesty.

U zemského soudu v Praze podána byla ped ne-

dávném žaloba manželky jakéhosi úedníka veejné in-

stituce kterési na rozvod manželský pro nevru manže-
lovu a surové nakládání s chotí. Krom nkolika dam,
známých v pražské veejnosti spolkovou inností, z nichž

jedna jest dokonce uitelkou, zúastnna jest na rozvratu

této domácnosti také spisovatelka, jež zásobuje nejrozší-

enjší eský denník svými literárními výplody, jež roz-

umnými lidmi dávno pijímány jako povedené nesmysly,

tím smšnjší, ím vážnjší pósu pisatelka zaujímá. Roz-
vodovou aférou bude dáma zmínná ovšem ponkud
kompromitována, což však nebude vaditi jejímu »v-
hlasu«, protože se poukáže na p. na George Sande-ovou,
kteráž také žila v ohledu sexuelním pohoršliv. Ale pro-

tože naše tato spisovatelka a novináka ve svých du-

ševních produktech velmi asto moralisuje, nemožno
oznaiti veškeré innosti její, pes exotický pseudonym,
jímž se kryje, niím jiným, nežli pustým cynismem, tím

odpornjším, že pachatelkou jeho jest žena. Dáma, lite-

rátka a novináka pijímá z pokladny denníku, jemuž
slouží, hojné honoráe, na nž peníze vyzískány jsou

ponejvíce inserty rzných spoleností, jako »Charitas«

a pod., jakož i návštími podvodných prodava a spro-

stedkovatel, kuplí a tohoto druhu individuí.

g) Nepoádky ve Vývozním spolku v Praze.

»eské Slovo« pineslo 1. dubna 1911 následující

zprávu

:

V mnohé eské instituci je zbahnní. asto veejn
se šušká o nepoádcích a nepoctivostech, které se za-

hnízdily v nkterém našem zízení, ale zídka se zjeví

veejné vystoupení proti mnohým okatým nešvárm.
Prpovídka: »Co t nepálí, nehas*, jakoby pro naši

milou otinu byla stvoena; nikdo nerad si vyvolává

opletaky s vlivuplnými lidmi a s úady, protože ví, že



- 381 —

pi vší pravd, kterou by zastával, snadno by si mohl
prsty pipálit. Nejtžší prací Herkulesa bylo vyištní
Augiášova chléva. A je v našich milých Cechách Augi-

ášových chlév jako pýr na moálovitém poli. Bda
však tm, kteí do rukou brávají košt. V slovníku na-

šich eských roztomilostí jen jen se to hemží : »rejpal-

stvím, šouralstvím, zrádcováním « a jinou všehochutí.

Oblíbeným na umlování »rejpal« je licomrný po-

vzdech jesuitské píchuti: »Dláte Nmcm radost. « To
je parádní trumf. Je stejn niemný jako naivní. Špinavé

prádlo má každá domácnost a nikdo hospodyku ne-

tupí, povolá-li obas do domu pradlenu. 1 Nmci mají

své špinavé prádlo. Ped nimi pro své usmolené onuce
zardívat se nemusíme. Neteba nám ohlížet se na n
ani nyní, kdy smejíme v našem »Vývozním Spolku«.

V úterý a ve stedu smeták v rukou ml porotní

soud. Ale poádn pece domácnost » Vývozního Spolku

«

neprometl. Piskípnul jenom nepatrného domestika —
na horu, na strop, byl krátkým. Zstalo na nm plno

pavuin. Celý komfortní byt v Palackého ulici zstal

neprovtrán. Jeho dosavadním nájemníkm se z nj ne-

chce. Velice se jim v nm zalíbilo a úporn se brání

výpovdi. Mají »hroší kži «. Odlevilo se jim. — Potm-
šil však také všecko nepovdl. Snad byl rád, že vyvázl

lacino — s osmi msíci. Kdyby byl býval více povída-

vým, i jiní by užili daru ei a kdo ví, jakou násobilkou

by se bylo poítalo. A nepovídali by ani jiní. Nejen pro

ten boží pokoj, ale také a hlavn proto, aby nepoško-

dili jedinou eskou instituci, která, kdyby se octla v so-

lidních rukou, zdatn by mohla prospt vývozu eských
výrobk. Ale to pochopit nechce dnešní výbor Vývoz-
ního Spolku «. Houževnat se drží. Obtoval sice hlaou-
kého a slaoukého p. Votrubu, ale sám z místa se ne-

hne. Dobe víme, že najde dosti ochotných placených
i neplacených advokát, kteí zuiv se rozkiknou, až

se velmožným pánm postaví ped oi zrcadlo. Ale pro
se nerozkikli, když pan Voleský »odhalil« defraudace

Potmšila? Tak njak tušíme, že p. Votruba cestou do
Argentiny pánm neprozírav nábh \ Vždy nebyl je-

diný jen Potmšil, který v domácnosti »V. S.« »krávu

dojil«. To dobe víme my a vdí to i »machi« ve vý-

boru. Vždy oni unisono pizvukovali ke všemu, ím se

na oposici v proslulé kvtnové valné hromad baram-

basovalo
;
oni na odiv stavným »morálním rozhoením«
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utloukali pravdu, kterou ta oposice hájila. Oni jásavým

potleskem odmovali svého placeného » právního pítele «,

který v poínání oposice eskamotérsky našel »masopust«.

Vesele si mnuli ruce. Ve valné hromad, do níž si zver-

bovali plno placených pomaha, kteí vaním dávali na

jevo objednané u nich »mravní« rozhoení, vyhráli. Na
as. Zakroení » eského Slova« radost jim pokalilo.

Aby zachovali sebe, obtovali Závodného. O mnoha zlo-

ádech páni vdli a ani prstem k jich odstranní ne-

hnuli.

Marnotratné mrhání spolkových penz je nezaráželo.

Svtlo do presidiální kanceláe vniknout nesmlo. 1 dnes

ješt s ním šetí, pes to, že jim nejsou neznámy vý-

hody carbidu, kterým se dá dobe posvítit. Oni mlky
snášeli i poskytování novoroních stokorunových i ji-

ných dar (ve form pjek) osobám zvlášt horlivým.

Vše vdli. A obtovali jen Závodného (ale trestní ozná-

mení na nho neuinili) a Potmšila. Ba i p. Votrubul
Ten »machrm« cestou do Argentiny nábh’. Vdli, že

p. Votruba cosi kutí se sofijskou výstavou a žádostiví

ád mu chtli nohy podrazit a nastrili mu — Potm-
šila. A hroší kži mají. Každý jen ponkud slušný lo-
vk dávno by pochopil svou povinnost, dávno by od-

stoupil s místa, které zastávat neuml — ale páni lpí

houževnat na svých výborských funkcích. Máme v rukou
jich novou kandidátní listinu. Na ele je jméno p. Vo-
leského. 1 druhá jména zstávají. To je už nesmírná
smlost! Ona vzbuzuje podezení, že páni zstati chtjí

ve výboru jen proto, aby nový režim neodhalil všecky

nepístojnosti, jež po adu rok ve spolku se páchaly.

Ale k tomu nedojde. Je teba oisty ve »Vývozním
Spolku^ a ta provedena býti musí.

»Cech« pinesl 25. bezna 1911 tuto zprávu^
Z rudé domácnosti. Ped soudem ocitl se Štpán

Mudroch, zuivý sociální demokrat, pedák a dvrník
chudých pomocných dlník pražských tiskáren, který

byl v tiskárn » Práva Lidu« zamstnán jako pomocný
dlník, ale hlavní práce jeho byla vésti spravedliv a

poctiv pokladnu. »Klerikálové« mají svého Drozda,

Mladoeši mají svého Orta — sociální demokraté mli
Kudrnáe a bezpoetnou adu jiných poestných funkci-

oná spolkových — ale to všecko náleží už minulosti.

Noví lidé — nová poctivost. Štpán Mudroch jest do-

kladem organisovaného poádku a istých rukou. Slyšte
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jeho historii : Štpán Mudroch z Koší byl mimo svoje

zamstnání v tiskárn »Práva Lidu«, také pokladníkem

Spolku pomocného dlnictva knih-, kamenotiskáren a

písmolijen v echách, na Morav a ve Slezsku se síd-

lem v Praze, a to od r. 1908 až do záí 1910. Jako

pokladník byl Mudroch oprávnn pijímati veškeré len-
ské píspvky, jakož i rzné týdenní píplatky. Tato

funkce svedla brzy Mudrocha na nepravou cestu. Peníze

mu svené nosíval po vtšin u sebe a proto se asto
stávalo, že si tu a tam zašel do veselejší spolenosti, kde

více penz utratil než obnášel jeho týdenní výdlek.
Povídalo se potají, že za tím musí nco vzeti, neb tý-

denní píjem na útratu ve spolenosti své milenky na

tento život veselý nestail. Proto nkteí lenové jme-

novaného spolku naléhali na pedsedu p. Karla Sojku,

by uinil nenadálou revisi pokladny. Pedseda se zdrá-

hal, ponvadž považoval Mudrocha za ádného muže.
Když se však naléhání optovalo, byl nucen revisi pro-

vésti a shledal, že schází v pokladn K 1426*78. Ned-
vuje sám sob, zda byla revise dobe provedena, po-

zval k dkladnjší revisi pana úetního Nováka, který

správnost nalezeného schodku v pokladn potvrdil. Pan
úetní Novák žádal, by byl k revisi pozván také po-

kladník Mudroch, by se nemohl vymlouvati, že revise

byla za jeho nepítomnosti provedena, ale kdo nepi-
šel — byl Mudroch. Když byl správný schodek zjištn

a obžalovanému ohlášen, uvolil se tento týdn 7 K splá-

ceti. Splácení však netrvalo dlouho, neb již po 2 msí-
cích byl z práce propuštn. Následkem nedodržení splá-

tek byla na nho podána žaloba pro zloin zpronevry.
Pi líení hájil se obžalovaný tím, že pjoval ze spol-

kové pokladny peníze kolegm, které mu vráceny ne-

byly, a pak, že asto opomenul vydané peníze zapsati

do »vydání«. Tmto vývodm soud, kterému pedsedal
p. vrchní rada Bartholdy, nepikládal víru a odsoudil ob-

žalovaného do tžkého žaláe na dobu 2 msíc, 4 posty

zosteného a k navrácení zproneveného obnosu spolku.

XXI. Pozavírání »banké < v Praze.

V prosinci 1910 udeilo státní návladnictví v Praze

na soukromé »bankée« a posadilo je za míž. »Lidové
Listy « pinesly 17. prosince 1910 tuto zprávu: Ne-
zdravé zjevy. Znaný rozruch zpsobilo v Praze zatení
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známého lichváe Janíka, jenž ovšem, dík svému štstí

z pekla, již jest opt na svobod, a zatení »penžníka«
Bergera, kterýž nemá patrn nyní tolik štstí, mnoho-li ho
ml kdysi za své dlouholeté »lidumilné« innosti a proto

dosud nalézá se ve vyšetovací vazb. Další pokraování
v zatýkání dobrodinc, žijících na cizí útraty a to útraty

velmi asto lidí nemajetných, kterémuž opatení padli

za obt dva výteníci téhož genru, jako Berger, ne-

naplnilo zdejší veejnost zrovna pekvapením, protože

každý, jen ponkud prozíravý lovk usuzoval již dávno,

že to skoní s podobnými pány jednou špatn. Byla

celá tato akce jen jakýmsi epilogem ku pelíení, jež

konalo se krátce ped tím u obchodního soudu ve sporu

jistého, prý » solidního « pražského penžního ústavu,

pyšn nazývaného »bankou«, a obchody, provozované
ústavem tímto, jsou ist záloženskými. Jednalo se o po-

divnou sanaci finanních pomr majetník domu
v Praze-VII., kterou ústav tento provádl

;
vlastn sanoval

pomry tyto len editelstva, známý pražský advokát,

veliký »Sokol«, jenž z hesla Tyršova osvojil si pro svá

konání pouze druhou ást, totiž »ni slávu« a odmítl po-

átku jeho »ni zisk«, nepovažuje jej sob smrodatným.
Že »asi sanace« nebyla provádna docela reeln, do-

svduje usnesení soudu, jenž naídil ústavu, aby ped-
ložil své obchodní knihy. Ostatn penžní ústav jest

znám ve finanních kruzích jako majetek dvou advokát,
z nichž jeden hraje dležitou úlohu v reorganisované

stran mladoeské, ba dokonce ve správní rad » Národ-
ních List « a druhý, jak již eeno, snaží se vyniknouti

v Sokolstvu, aby byl takto asekurován ped možnými
útoky novináskými, ped nimiž má ovšem oprávnný
strach. Ke karakteristice ústavu ízenému tmito dvma
advokáty staí uvésti, že ústav obou advokát pjuje
na smnky tymsíní na 8 pro. Ovšem úrok jest tak

šikovn poítán, že vlastn teprve s provisí a vedlejšími

poplatky dostoupí takové výše, ímž vyhne se » slavné

editelstvo « možným výtkám. Ped 3 léty, kdy rozrušily

rzné lichváské aféry pražskou veejnost, bylo soudn
dokázáno (pi civilním sporu), že smnky jakéhosi spole-

níka Janíkova, lichváe L., byly eskontovány prosted-

nictvím advokáta-»Sokola« tímto ústavem, ímž ovšem
lichvái L. napomáháno bylo v ušlechtilém jeho emesle.

Snad by se doporuovalo, když již nastalo vymétání

Augiášova chléva, aby se toto ištní provedlo dkladn
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a vnována byla pozornost také » solidním « ústavm, které

vymykají se kontrole zdánlivou reelností a jmény svých
hlavních »machr«.

Ostatn o nkterých poestných pražských advokátech

a jejich praktikách a jiných nezdravotách našeho života

promluvíme píšt zcela bezohledn.
Souasn pinesly »Karl. Listy« tuto zprávu: Ve

spárech upír. Psali jsme již vícekráte o ádní podvod-
ných penžník, jichž manipulace pimly konen úady,
že proti nim zakroily. Je ku podivu, že v té samé
dob pinášejí denní listy inserty firem, které se již

nalézají v trestním vyšetování. Zajisté ješt dnes na-

leznou tenái v nkterém denním list insert povstné
bankovní spolenosti na Václavském námstí, která »reel-

ním zpsobem « obstarává pjky po složení 8 K na
informaci. Jeden bývalý zízenec sám napoítal jednoho
dne v poestném tom ústav 23 nešastník, kteí složili

po 8 kor. na informace. Žádosti jejich byly zamítnuty

a více se s nimi nejednalo, než že ústav ten odhodlal

se ku výloze 10 halé za známku na odpov, že žá-

dosti nemohlo býti vyhovno, složený obnos že upo-

teben byl na informace, a tím že jest celá záležitost

ta ukonena, a každé další dopisování nebo poptávání,

že jest zbytené. Snad nyní bude ádní tchto »penž-
ních ústav* znemožnno.

» Samostatné smry « v Pardubicích pinesly tuto

zprávu : Poslední neisté aféry nutí nás konen, abychom
poukázali na nkteré zjevy ve spolenosti, zasluhující

ponkud více pozornosti. Ped krátkou dobou zateni

byli pedáci a zakladatelé spolku »Charitas« v Praze.

Bankovní editel p. Rudolf Tylš navštvoval piln Hradec
Králové a odchoval zde dva nadané žáky bankovnímu
svtu pp.: Frant. Svobodu, takto ševe z Holic, který

kdys v Pardubicích 14 dní byl majitelem hotelu »v Ráj i «

,

a Frant. Kosinu, dívjšího vydavatele reklamního listu

na severovýchodu, pozdjšího zakladatele » Všeobecného
lidov vzájemného dobroinného podprného spolku

Ochrana«. Stanovy tohoto spolku byly c. k. místodržitel-

stvím schváleny, však k valné hromad se nikdo ne-

dostavil. To však zakladatelm spolku nevadilo a zvolili

se sami a sice: Jindich Kosina jmenoval se pedsedou
a p. Frant. Kosina editelem. innost svou rozvinuli

hodn daleko od Pardubic, až v jižních echách, kde

barnumskou reklamou lákali obecenstvo ke vstoupení do

25Rudolf Vrba: Vláda penz.
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spolku, slibujíce nesmírné výhody lenm, z lenství

spolku »Ochrana« plynoucí. Nalezlo se mnoho lidí, kteí

pánm sedli na lep a zápisné jakož i píspvky obnosem
15 K zaplatili. Le se džbánkem se chodí atd. lenové
zaslali sice píspvky 15 K, však ekali marn na po-

tvrzení nebo njaké zprávy spolku se týkající. A když
nieho neobdrželi, ani odpovdi na dotazy, požádali

zdejší c. k. hejtmanství, aby se u pp. funkcioná o stavu

banky pesvdilo. Kosinové mezi tím rozeslali cirkuláe

po lenech, kterými prohlásili, že valná hromada spolku

»Ochrana« konati se bude v polovici února a že mimo
obyejné formality bude se jednati o zrušení spolku

a rozdlení zbylého jmní na leny stejným dílem, ale —
po zaplacení všech dluh. Výsledek valné hromady
z r. 1908 nás více nezajímal. Mohl však zajímati státní

návladnictví i c. k. hejtmanství a snad by se bylo pedešlo
pokraování a založení nového bankovního závodu »D-
vry« se sídlem v Hradci Králové s filiálkou téže banky
v Praze na Král. Vinohradech a dosud veejnosti ne-

známé » informaní kanceláe« na Skivánku v Pardubi-

cích, která se nalézá v dom p. Jindicha Kosiny, dívj-
šího pedsedy spolku »Ochrana«. »Charitas« inserovala

tém ve všech listech, ale málokterý redaktor dostal

peníze. Snad náš list je jediný, který díky intervenci

p. dra Gollera v Chrudimi vymohl si zaplacení krátce

ped zatením banké. »Charitas«, »Dvra«, »Vývozní
spolek pro echy, Moravu a Slezsko «, » Pražská Úvrní
banka«, banké Berger, a konen vrchol všeho — aféra

se sbírkou na poheb Ludvíka Košuta v obnose 164.000 K !

Vzpomínáme nyní znovu na události v král. zemské
donucovací pracovn v poslední dob se odehravší. —
Maai dokáží k zodpovdnosti pohnat Eótvóse, však

pohnat k zodpovdnosti Jana Jansu, narozeného v Eperies

v Uhrách r. 1856, nyní v Pardubicích k nmecké stran
se hlásícího, takto editele král. zemské donucovací pra-

covny zde, pedbžné vzdlání obecná škola, který nyní

již od 12. listopadu t. r. má doslouženo, však do pense

jiti nechce a udržován jest hlavn Eppingrem na výši

situace, toho dosíci nemžeme. Zdá se, že napadáme
osobu, stojící v ele ústavu, který má býti vzorn veden,

má vykazovati úspchy u lidí práce se štítících, a na

každém úedníku proto se žádá, by si byl pln vdom
úkolu na vzneseného a konal v každém smru vrn
a poctiv povinnosti mu vykázané, zacházel s podíze-
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nými vlídn a aby odsouzeným kárancm byl vzorem
lovka dokonalého. Zda p. editel a »Rennbahninspektor«

tak se choval, jak mu instrukce pedpisují, nevíme, že

však si ani u káranc, ani u nižších i vyšších úedník
pízn a úcty nezískal, jest jisto. Vylííme scény z jeho

života, pokud proti nádraží v hotelu nájemcem býval

p. Šternberg. Pan editel odpustí, že zaneme vypravo-

vati as od té doby, kdy ukraden byl z kanceláe dopis

obchodní, který pozdji byl použit proti manželce
redaktora tohoto listu red. Hajném. Že ukraden jest, do-

káže sám p. editel. Bylo podezelé jistému obanu, že

p. editel asto odjíždí do Prahy. I posekal u nádraží

a shledal, že z koáru donucovací pracovny leze p. Jansa,

usedá do vlaku a odjíždí. ekal klidn dále a tu po
píjezdu druhého vlaku z Kolína shlédl známou postavu,

která zahalena v kabátec ubírala se rychlým krokem do
protjšího hotelu, kde se zdržela den anebo dva dny,

naež zase pijel p. editel z Prahy a odebral se dom.
Vc sama sebou není špatná, ale ert nikdy nespí, a v hotelu

sloužil tehdy propuštný káranec, který úedníky dobe
znal a tajuplného cestovatele vyzraditi hodlal. Uinny
kroky páteli rodiny, by se vše nedostalo do veejnosti.

Pokojská z hotelu »Šternberg« odsthovala se do domku
proti pile p. Kerhart a Tachecí-ov, kde oekávala trp-
liv návštvy. Msíního platu obdržela 40 zl., a úty
platil tajuplný cizinec, kterého ženy v ulici vrn sledo-

valy. Rozumí se, že byt byl najat od židovky, která dobe
z pomru ohoto tžila. — Když i zde vc konen pro-

pukala, objevila se žena tato na »ubce«, v hostinci na
silnici ke Hradci Král. se nalézajícím. Konen vlna asu
zaplavila vše, až zase lidé dávali hlavy dohromady. Po-
vídalo se o vypjených velkých obnosech, o smnkách,
o maitressách atd., a souasn kolovala mstem povst,
že pan editel v pracovn práv pkn s nkterými do-

zorci nebo úedníky nenakládá, a jako píklad uveden
byl dozorce Roušek, tém ubitý a poloobšený káranci,

úedník Švarc, který byl na podnt editele poslán zpt
do Prahy z národnostních ohled, byl upímným echem,
a konen vyprávlo se o rozchodu ádné, vážené paní

se vzdlanou, intelligentní slenou dcerou pana editele.

A fáma dla pravdu. Hospodáství v pracovn nerušen
kráelo ku pedu. Káranci vysíláni na práce ven a doma —
jak to letošní rok ukázal — práce vázla. A pan editel,

aby úednictvu dokázal, jak váží si hodnosti zemského

25 *
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úedníka, pijal místo »Rennbahninspektora«. Funkce
tato poskytuje nkterých výhod. Nositel objednává stáje

a ohrady pro kon šlechtic, kupuje seno, slámu a oves,

opravuje závodní dráhu, hlídá, aby jezdci jí nepoužívali,

prodává si trávu, honí kluky, uhrabuje krtiny atd. Mimo
službu dostane sem tam njaké^ vlídné slovo a sám si

vyžádá upímné stisknutí ruky. íkalo se také, že pan
»Rennbahninspektor« peje si být poblíže obce Svítkova,

a lidé svítkovští vyprávjí, že tam našeho obana velmi

asto spatují. Že i v Kladrubech je velmi asto vidn,
vysvtluje se tím, že sestra ženštiny, kterou navštvuje
ve Svítkov, jest provdána za »kuršmída« poblíže Kladrub,

a p. editel jest tam znám pod jménem nmeckého
šlechtice, známého z nedávného procesu. Zda hospodá-
ství takovéto zemskému výboru ke cti slouží, nebo zda

se oekává ozdravní zemských financí od tohoto tak

vzorn vedeného zemského ústavu, kde káranci si libují,

že dostanou lístky na »Sattelplatz«, nevíme. — Podjali

jsme se úloze vylíiti ponkud hospodáství v zemské
donucovací pracovn a velectné tenástvo nám to

laskav promine. Považovali jsme za povinnost poukázati

na bující šlendrián a prosíme pouze, aby si každý laskav
domyslil, že jest ješt celá ada vcí, jež stud nám brání

napsati, nebo jež z ohledu mravopoestnosti do novin

se napsati nesmí.

Tak vypadají u nás pomry. Kdo utrácí, to oby-

ejnbývá zlodj cizích penz.
ádní tchto lidí »banké « v Praze usedlých

trvalo nkolik let. Policie i státní návladní neinn pi-
hlíželi, až konen petekla míra zloin.

Jací lidé v Praze vydlávají peníze, o tom následu-

jící doklady: »Národní Listy« 16. ervna 1911 píší:

» Doktorský « stl v restauraci »U Šenflok« na Václav-

ském námstí dosud jest osielý, nebo pt len každo-

denní spolenosti nediplomovaných doktor nalézá se

na letním pobytu ve chládku pod novomstskou vží.

Jsou ve vyšetovací vazb jak vdce a editel spole-
nosti Alois Menhard, tak i jeho sekretái, písai a pro-

kuristé Klapka, Titra atd. Tentokrát bezpenostní or-

gány provedly poin dokonalý, že sebraly celou spo-

lenost najednou a tím zabránily dalšímu klamání veej-

nosti. Celá spolenost byla založena na vzájemném ru-

ení. Když byl jeden zaven, ostatní svdili o jeho ne-

vin a na tucty dalších vývodních svdk pivedli. A tak
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se vždycky z osidel kriminálu dobe vyprostili. Tento-

krát jim zklaplo, všichni jsou i se svým vzájemným ru-

ením za mížemi. Na svobod zstaly jen hospodyn,
které najednou se svých hospodá zíkají a prohlašují,

že o jejich podvodech nevdly. I na tyto hospodyky
dojde ada! V dívjších zprávách uvedli jsme ad pí-
pad, ve kterých Menhardova spolenost slibovala opa-

tení pjek, uchazee pipravila o poslední majetek

a pak jej nechala na holikách.

Dnes bylo zjištno, že tato spolenost podvedla
také adu lidí, kteí peníze pjovali. Pekvapující po-

drobnosti o tom sdleny u obchodního soudu pi líení

o námitkách proti smnenému píkazu. Senátu ped-
sedal p. vrchní rada Wolf a písedícími byli pp. císaský

rada Šrámek a rada z. s. Weil.

Jednalo se o žalobu firmy Kohlerovy ve Vídni

proti manželm Josefu a Marii Kejmarovým o zaplacení

smnky na 210 K. Na vydaný smnený píkaz podali

žalovaní námitky, že Josef Kejmar nemusí smnku pía-

titi, ponvadž ji vbec nepodepsal a Marie Kejmarová
není oprávnna smnky podepisovati, nebo nalézá se

pro marnotratnost už dávno pod kuratelou. Z výslechu

Marie Kejmarové vysvítá, že Menhardova spolenost
úžasn rafinovaným zpsobem využitkovala duševního

stavu této paní a že o ástku pes 20.000 K podvedla
celou adu lidí, kteí na smnky Kejmarové pjili pes
30.000 K.

Dle výpovdi Kejmarové zaalo jejich »obchodní«
spojení loni v listopadu. Tenkráte dopsala Františka

Menhardová Marii Kejmarové, choti aktuára opatství na
Hradanech, aby ji navštívila. Kejmarová vyhovla a pi
hovoru vykládala Menhardová, že je velmi snadno do-

stati peníze. Kejmarová, která byla rozhodnutím soudu
pro marnotratnícími dána pod kuratelu, jakmile slyšela

o penzích, zazáila do ržová. Jako když alkoholikovi

po msíním nuceném odíkání nkdo ukáže láhev la-

hodné koalky. Tohoto duševního stavu hledla spolenost
Menhardova vhodn využitkovati a to se jí také poda-
ilo. Menhardová vykládala, že jistý Moric Herrmann
sví žadateli zboží na smnku, zboží se výhodn prodá

a smnka se prodlouží, aniž by se musila platit. » Po-

tebovala jsem asi 300 korun, tak jsem pistoupila na

projekt, jak mn byl Menhardovou vysvtlen, « vypravuje

Kejmarová. » Menhardová mne vyzvala, abych druhého
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dne dopoledne pišla do Šroubkova restaurantu na Vá-
clavském námstí. Vyzvání tomu jsem vyhovla a za-

stihla jsem tam AI. Menharda, Klapku a ješt jednoho,

jejž mn pedstavili jako Morice Herrmanna. Nejprve

pro mne objednali »tajemství« Šroubkovo, jedno erné
pivo a obé mn velice chutnalo. To bylo z celé té hi-

storie také nej lepší, ostatní je pouze pro zlost. Ti ti do
mn hueli, že dostanu penz, co chci. ekla jsem, že

potebuji prozatím 300 korun. Dala jsem jim peníze

na smnené blankety a Menhard vytáhl již smnky
z kapsy. Jedna znla na 210 K a druhá na 185 K. Na
obou byl už podepsán mj muž, Josef Kejmar. Kdo
jeho podpis padlal, není známo. Za ob smnky jsem

dostala 130 K. Z toho jsem zaplatila útratu u Šroubka
za celou spolenost, potom Menhardovi, Menhardové
a Klapkoví odmnu, takže mn nezbylo ani 100 K.

Jedna z tchto smnek je nyní zažalována. Jak se do-

stala do vlastnictví firmy Kohlerovy, to nevím.«

»Brzo potom seznámila jsem se s jinou paní. Ta
je hospodyní u jednoho bankovního editele a byla též

ve spojení s Menhardovou spoleností. Ti všichni mne
navádli k tomu, abych jim smnky vydávala a šikovn
je dala podpisovati. Podle jejich rady opatila jsem

jednoho mladíka, který za dobrý honorá smnené
blankety opatoval podpisy mého manžela a mého pí-
buzného. Když jsem smnky opatovati nechtla, vy-

hrožovali mn, že udlají trestní oznámení a že budu
zavena. Tímto zpsobem podepisovala jsem stále

smnky, jichž jest vydáno za 30.000 K a všechny jsou

opateny falešnými podpisy. Manipulace provádla se

tím zpsobem, že podvodná spolenost hledala pro mne
peníze. Když opatili osobu, která byla ochotná pjiti,

pesvdily ji, že se jedná o výhodný obchod a tak ji

pohnuly ku poskytnutí pjky. Jedna obchodnice ve

Spálené ulici na píklad pjila mn 3600 K, já však

dostala jen 600 K — o ti tisíce rozdlili se lenové
podvodné spolenosti. Na všech tchto smnkách jsou

padlané podpisy. Na ástky v celkové výši 30.000 K
dostala jsem sotva 6000 K, ostatní si ponechali šiba-

lové. Smnky ty jsou dosud v obhu a dospívají teprve

v píštím msíci ke splatnosti.

«

»Onoho mladíka, který podpisy padlal, nemohu
jménováti, aby nebyl zaven. Také ostatní osoby budu
jmenovati jen tehdy, když k tomu budu vyzvána u trest-
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ního soudu.« Z penz, které jsem dostala (6000 K) ni-

eho jsem neužila. Ani klobouk jsem si nekoupila.

Jednak zaplatila jsem z toho úroky, jednak platila jsem

zpropitné Menhardovi a ostatním lenm spo!enosti.»

Po této výpovdi a po prohlášení p. Kejmara, že smnku
nepodepsal, bylo námitkám vyhovno a majitel smnky
uznán povinným zaplatili útraty ízení p. Kejmarovi.

Spolu rozhodl senát, že spisy tohoto pípadu se tý-

kající, postoupí ihned trestnímu soudu za úelem pro-

vedení dalšího ízení.

»Národní Politika« 8. ervna píše : Po zatení pod-

vodných opatovatel pjek, Aloisa Menharda, Titry,

Klapky a spol., dostavilo se do bezpenostního oddlení
nkolik dalších ubohých obtí šibal. Udání všech sho-

dují se v tom, že spolenost nejrafinovanjším zpsobem
dovedla klamati dvivé lidi a pipravila je o poslední

korunky. Jeden z ošizených vypravuje : »Tvrzení zate-

ných, že jsou nevinní, není správné. Také já byl jsem

ošizen, ale mlel jsem z obavy ped výsmchem. Ped
2 msíci etl jsem inserát: » Peníze rozpjí se na šest

procent. Nabídky pod znakou »Reeln«. — Napsal

jsem, že bych poteboval pjky. Druhého dne dostavil

se ke mn do kanceláe kulhavý muž malé postavy (Ti-

tra) a pedstavil se jako zástupce Menharda; a ekl
i 1000 K když budu chtíti mn opatí, abych jen dal

5 korun na informace. ekl jsem, že tolik penz sebou
nemám i byl jsem vyzván dostaviti se do bytu Men-
hardova ve Smekách. Když navštívil jsem byt tohoto

»finanníka«, tu pi vstupu se s jedním pánem velmi

hlasit hádal, že mu již déle nepoká, což mlo jen ten

úel, abych byl klamán, že peníze skuten pjuje
a nejspíše se hádal na oko s nkterým svým adlátusem.

Pak ekl, že pjuje mu jedna paní, že budu platit osm
procent; jakmile dojde informace, že mi bu písemn
sdlí, nebo že pošle psaní. Pt korun jsem složil. Mi-
nulo nkolik dn, nikdo nepsal ani nepišel a já ekal.

Jednoho dne byl v Praze mj známý, který zasedal

u poroty a vyzval m, bych se tam pišel podívati.

Uinil jsem tak. Projednával se pípad podvodu o dva
tisíce korun, o které pipravil venkovského synka pod-
vodný pjovatel z Kr. Vinohrad, odsouzený na 3 léta

do žaláe. Pi vstupu spatil jsem oba mn pjku na-

bízející, totiž Menharda a kulhavého muže v poslední

lavici, kteí velmi byli rozileni a zvlášt Menhard
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stále bhal ke dveím a držel se kliky, a hned na to

bylo mi vše jasno. Obžalovaný vykazoval se informa-

cemi, které mu teprve krátce ped tím dle výpovdi
jednoho svdka vystavil Menhard, aby oklamala se po-

rota, že obvinný se staral o pjky. Jakmile vysloveno

jméno Menhard, dotyný s velikou rychlostí utekl. Poz-

dji potkal jsem kulhavého muže a ekl jsem mu, jak

se chovali pi porot a pro, a dotyný ekl, že to není

trestné. Ohledn pjky bych je navštívil, že snad se dá

nco dlati, nejspíše potebovali ješt 5 K. Menhard mimo
nezaopatování pjek nic nedlá a zdržoval se v lepších

kavárnách, kde s nkolika muži se smlouvali a pak spo-

len odcházeli po obtech.

padek penžního ústavu a se jmenuje záložna, spo

itelna, banka, nastane, když ústav nemá penz, aby
mohl vyplatit svené jemu peníze spoivc vkladatel.

Nemusí to vždycky býti krádeže úedník neb jiných

funkcioná záložny, pochybené špekulace, nehospodáství,

lehkomyslnost a nedbalost snadno pivedou i bohatý ústav

do zkázy. Podáme zde nkolik pípad. »Nár. Politika

«

ze dne 20. záí 1903 pinesla tuto zprávu:

a) Zkáza obanské záložny ve Valašském
Meziíí roku 1903.

Pípad valašsko-meziíský. Zas žalostné zprávy. Ve
Val. Meziíí, okresním mst nejvýchodnjší Moravy, ná-

siln skonil život staec více než 701etý, muž vynikající

innosti veejné a významu pesahujícího zvlášt v dívj-
ších letech hranice širokého okolí. A v pímé souvislosti

s tím dostavil se pád Obanské záložny ve Valašském
Meziíí. Vci samy o sob smutné mají nadto význam
bohužel symptomatický, protože ukázaly zas jednou na
smutném píkladu s krutou upímností naši slabost, pro-

hnilost pomr našeho venkovského úvrnictví a vratkost

zdánlivého blahobytu. Mladším generacím a zvlášt eským
bude jméno dra Aloise Mikýšky mén povdomým. Dnes
už široká veejnost zapomnla jméno muže z generace

barona Aloise Pražáka, Sronia, Fanderlíka, Mezníka. Dr. Mi-

kýška býval v letech 70. poslancem íšským a zemským
a vlivem svým znan zasahoval do vcí života veejného

XXII. Úpadky penžních ústav.
r
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na Morav. Pišel jako mladý advokát v prvních letech

šedesátých na Valašsko a stal se sám i lidmi, jež dovedl

okolo sebe seskupiti, stediskem všeho národního i po-

litického ruchu na východní Morav v dobách zaátk
našeho ústavního života. Byl to energický, vysoce inteli-

gentní, schopný a neobyejn agilní lovk. Po adu let

byl jediným eským advokátem v sedmi souvisících okresích.

Akoliv advokátní kancelá uinila jej jednou z nejvíce

nenávidných osob u lidu venkovského, dovedl jednak

hospodásky pedevším vlivem Obanské záložny valašsko-

meziíské, již založil a od zaátku vedl,— jednak intellektu-

eln ovládati celé své okolí. Jeho piinním a vlivem do-

stalo Valašské Meziíí vyšší gymnasium (kdysi monstrum
eskonmecké, od 20 let eské), odbornou školu devaskou,
košíkárnu a j., jeho lidé zakládali v Meziíí první mo-
ravský Sokol, Musejní spolenost, Besedu atd. Ve sborech

zákonodárných nejvíce se obíral školstvím prmyslovým
a byl lenem stálé komise pro prmyslové školství u mi-

nisterstva vyuování od vzniku její dodnes. Jenom tímto

lenstvím souvisel ješt trochu se širším životem veejným.
Jinak odstoupil s jevišt, ustoupiv na zaátku let osmde-
sátých pi volbách do snmu dkanu Dr. Srbeckému, pi
volbách do íšské rady lékárníku Seichertovi. Od té doby
vnoval se úpln svému mstu. Správa jeho pešla v prvních

letech osmdesátých do rukou uvdomle eských. Ped
12 lety stal se starostou a není pochyby, že skoro všecek

znaný rozvoj svj dkuje msto, jež nemže se opírati

o industrii, poinm Dr. Mikyšky. Tyto nepopiratelné zá-

sluhy Dr. Mikyšky nemohl vyhladiti nikdo než — Dr. Mi-

kyška sám svým jednáním na zkázu valašsko-meziíské
záložny. V život svém, soukromém i veejném, ml vždy
množství nepátel. Bylo mu asto vytýkáno, že rodinu vy-

chovával nmecky, mnoho boj prodlal s místními odprci.
Oposici proti sob v eských kruzích místních dovedl uml-

eti tak, že v celé správ msta vládl skoro neobmezen
jako v záložn. Byl autokrat, nepesvdoval odprce, ale

potlaoval odpor jak mohl. V posledních letech spadly

mu do klína obrovské právnické práce pi transakcích

s rožnovským panstvím, byl sekvestorem velkostatku hrab.

Rudolfa Kinského, sprostedkoval jeho prodej baronu
Popperovi za trhovou cenu 4 miliony zlatých, spravoval

velikou cihelnu hrabte Kinského, vyvlastoval pozemky
pro severní dráhu, provádl konkurs vtšího pivovaru atd.

atd. Jeho advokátní kancelá byla z nejvtších vbec. Muž,
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jenž po 40 let obrovské advokátní praxe vydlával každo-

ron jmní, — jenž mohl skoupiti si skoro celou vesnici

v rozloze 1000 jiter (Brov), muž, — jenž ovládal právním
postavením svým dva ohromné velkostatky, jenž prosted-

nictvím »Mikyškovské« záložny ml v rukou celý okres,

— jenž bydlel v dom, který je Valachm palácem, —
jehož syn koupil si velkostatek za pl milionu korun, ml
už jakýsi nárok na jméno »krále Valašska«. Tak mu í-

kali nepátelé a závistníci. Všichni vili, že je Dr. Mikyška
milionáem. A všecek tento blahobyt byl falešný. A byl

osudný tím, že Dr. Mikyška spojil s osudem svým i vci
meziíské záložny.

Byl jejím zakladatelem a od jejího zaátku editelem

a — jediným pánem. Jeden dva lenové správy z mšanstva
byli loutkou v jeho rukou, ostatní správa a úednictvo byli

písai z jeho kanceláe, kteí nebyli než vykonavatelé jeho

rozkaz a nemli žádné kvalifikace k vedení penžního
ústavu. Záložna, která dovedla získati hojnost vklad (i od
jiných záložen) tím, že poskytovala zvlášt pi vtších

a stálých vkladech vysoký úrok, prozradila pi nkolika
vcech nepesnost út. Bylo od asu známo, že v záložn
meziíské není poádku. V posledních msících nevyplá-

cela záložna ve statutárních lhtách vklady a nechala do-

jiti k žalobám i exekucím. Každý vil však, že k niemu
zlému dojiti nemže, protože za záložnou stojí její editel

milioná Dr. Mikyška. Naléháno na, odkládal stále, vzpíral

se odborné revisi tvrdošíjn a pokoušel se o odvrácení

runu získáním prostedk zavazením svého majetku. Pe-
kážel pokusm o poádek, až revise proti jeho vli za-

vedená zjistila schodek. I tu ješt odkládal, vyžadoval si

lhty dn, hodin až dospl ped rozhodnutí : vyhnout se

zatknutí dobrovolnou smrtí.

Zastelil se v okamžiku, kdy ekala na ekypáž, jež

ho mla dovésti k rozhodujícímu vyjednávání o vcech
záložny. Výstel ten protrhl všecko to pásmo klamu a pe-
tváky a osvtlil bleskem situaci. Povrchní, zbžná revise

záložny zjistila úžasné nepoádky ve všech knihách, v zá-

ložn nenalezeno žádných penz a jen malá zásoba smnek.
Rychlým zakroením podailo se zabaviti pro záložnu i její

vitele veškeren movitý a nemovitý majetek Dr. Mikyšky

staršího. Pibližný stav záložny, jaký se dnes jeví, je na-

nejvýš neutšený. íslic njakých nelze uvádti než pi-

bližných. Záložna mla skoro dva miliony korun vklad
a není vyloueno, že má také jiné závazky. Jmní jehož
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mže býti užito k úhrad, jsou nezadlužené reality vlastní

v cen asi 150.000— 180.000 kor., skrovná zásoba smnek
neeskomptovaných, hypotení pohledávky v obnosu asi

60.000 korun a konen pozstalost Dr. Mikyšky : statek

Brov, jenž je hypotekárn obtížen úvrními pohledáv-

kami do výše 386.000 kor., veliký dm ve Val. Meziíí
a mobilie. Dle vší pravdpodobnosti lze oekávati, že se

na vitele nebude dostávati aspo polovice kapitálu. Po
všech škodách, které Valašsko živelními pohromami stihly,

je tato poslední nejkrutší, a dosahem svým pedstihuje

význam každé elementární katastrofy. Jenom klidná roz-

vaha jako ve všech podobných pípadech mže nejzhoub-

njší následky zmírniti. lenstvo jsou vtšinou drobní lidé,

rolníci a živnostníci valaští.

Pejeme snahám sananím nejlepšího zdaru a dou-

fáme, že se energii povolaných osob podaí situaci za-

chránit. Ale jedno pouení musíme si z nového pádu eské
záložny vzít: je to pronikavá reforma našeho úvrnictví

záloženského, povinná revise, která znemožuje mnohaleté
nepoádky a zamezení neobmezené, nekontrolované samo-
vlády jednotlivc. Záložna Svatováclavská, Kateinská atd.

jsou tím truchlivým etzem zkázy. A pípad meziíský,
úplné vykradení záložny, pímo kií o nápravu.

Dne 8. záí. O stavu obanské záložny ve Val. Mezi-

íí sdlují tamjší »Noviny z Podradhošt* : Ohromným
šlendriánem v úadování, zneužitím osobního úvru se

strany editelstva a jinými vcmi, jež budou asi ped-
mtem soudního vyšetování, vzrostl schodek na vysoké
statisíce. Cifry ješt tžko udati, spíše však budou vyšší

nežli nižší. V revisi, jež na nkolik let byla perušena,

opt se pokrauje a až tato bude aspo z hrubá dokon-
ena, bude teprve možno pravou bilanci sestaviti. Správní

výbor pozval k porad adu dvrník, s nimiž ustavil

se o zatímní výpomocné komité za píinou objasnni
pomr v záložn a možné sanování jich. Komité toto

po celé dny pracovalo, trvalo na poradách a rozliném
vyjednávání a možno íci, že je ze všech stran vidti

nejlepší vli a ochotu zachrániti, co zachrániti se dá a

odvrátiti nejhorší. Už nyní však je tolik jisto, že kon-

kurs nedá se nijak odvrátiti, le projeví-li vkladatelé ob-
tavost co nejvtší, nanechají-li zbyteného žalování a na-

pnou-li i podílníci síly své se budou. Nutno, aby do
dvou týdn všichni vkladatelé vykali další, pípadn
aby žaloby také na tu dobu zastavili. Dlužníci musí
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pipravili se na okamžité splacení svých dluh v záložn
a k tomu úelu zavas o peníze se postarati. Také se

pedpokládá, že ve svém vlastním zájmu ochotni budou
splatiti kvótu, která na n pipadne k uhrazení deficitu.

Dne 15. t. m. bude valná hromada, na které se situace

úpln vyjasní. — Proti vli dra Mikyšky dozorí rada

záložny hned v pondlí ustavila se zvolenými dvrníky,
interesenty a odborníky v sananí komitét a družstvo

toto vzalo záležitosti záloženské do svých rukou, každo-

denn pracovalo a podnikalo pimené kroky, aby stav

záložny se objasnil. Delegáty od tohoto komitétu k dru

Mikyškovi vysílané stále týž ubezpeoval, že je vše v po-

ádku a žádal je tikrát vždy o lhtu jednoho dne, v níž

prý vše vysvtlí a uspoádá. Poslední lhta byla dele-

gáty dána dru Mikyškovi ve tvrtek veer. Slíbil, že

v pátek dopoledne dostojí slovu a uvede vše do po-

ádku. — Vysvtlení dal svou — smrtí. Konstatuje se

však nyní, že skuten dr. Mikyška všemi možnými zp-
soby poslední dobou na p. prodeji shánl peníze . .

.

Ale již bylo pozd a vše nestailo a dr. Mikyška hledl
snad získati as, než na konec pesvdil se, že situace

je pro nho beznadjná. — Dr. Mikyška pípisem zažádal

v úterý u obecního výboru o dovolenou na dva týdny

a vedení záležitostí odevzdal p. radnímu Zlobickému.

Majetek obecní shledán revisí v poádku. Advokátní

kanceláe vzdal se dr. Mikyška ode dne 1. tohoto msíce.
Kancelá pejal p. dr. Mikyška ml.

Dne 12. ervna 1904 napsal olomoucký » Pozor

«

toto. Padlá záložna Mikyškova ve Val. Meziíí. Celou
východní Moravou zatásl výstel, jímž doktor Mikyška
ukonil svj život plný podvod a sobeckých a prosp-
cháských zájm. Ta kulka z dámského revolveru ui-
nila otvor, jímž veejnosti podailo se nahlédnouti do
jeho hospodáství v záložn. Nahlédli a žasli! Vše vy-

kradeno, vše podvod, šalba a klam! Hrozné rozilení

zavládlo mezi vkladateli. Jaká pohnutá byla prvá veejná
schze vkladatel v loni v záí v »Pstov zahrad«.
Starost o tžce ušetené peníze a snaha dostati zpt
aspo nco, zírala všem z tváe. Ale pi tom v soukro-

mém rozhovoru bylo slyšeti, že vdli, že tušili, co taje-

mného, snad zloinného se dje v záložn. Ale Mikyšky
se báli. On jim platil 5% úroky, jaké by nikde v okolí

nedostali a to 1 nebo y.^/o více zlomilo jejich odvahu,

aby se Dr. Mikyškovi podívali blíže v záložn na prsty.
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Vkladatelé v prvé ad se mli obas o vnitní in-
nosti padlé záložny pesvditi. S jiným sebevdomím
kráí do záložny ten, kdo ukládá, vkladatel, a jinak tiše

a stydliv, aby ho nikdo nevidl, ten nebohý len —
dlužník, který pjkou chce z bídného postavení si vy-

pomoci. Vkladatelé se však o záložnu nestarali. Ne-
všímali si, jak Mikyška zve k valným hromadám, nesta-

rali se, jak ty valné hromady odbývá. I okresní hejt-

manství spokojilo se s písemným výkazem záloženským,

fingovaným, vylhaným!
Záložna ani v nejmenším nekonala svých zákonných

povinností, nedržela se stanov. Od r. 1875 nebylo ani

jedné výborové schze!! Valná hromada se konala na

papíe s fingovanými plnými mocemi. Pi valné hro-

mad byl pítomen jen Dr. Mikyška a jeho písa. Aby
dostali více podpis na listinu, bhali do Besedy, kde
nkteí lenové hráli kuleník, aby podepsali, ti pišli, pode-

psali a šli hrát zase, tšíce se tím radostným vdomím, že

» Mikyška na n drží«, když jim o podpis vzkáže a že

tedy, až smnka propadne, opt pjí. Výplaty pjek
a povolení k nim dly se toliko v Mikyškov kancelái

(snad asi tak tajn, aby mladý Dr. Mikyška o niem
nevdl, když dnes o niem neví.) Velká vtšina tch,

kteí vypjovali se, ani písemn nepihlásila a ti, kteí

se pihlásili, nebyli pijati, protože nebylo nikoho, kdo by
je pijal, nebo jak jsme díve ekli, výbor od r. 1875
žádných schzí nekonal a všecky knihy jsou od poátku
až do konce falšované. Mžeme tedy íci, že nestává

žádných závazk len proti padlé »Obanské záložn«.
Uvedli jsme Mikyškovy rejdy, jeho machinace a vidíme,

že záložna vlastn ani nebyla! To byl privátní ústav

Mikyškv! Kdo do záložny peníze vložil, ten je vlastn
pjil Mikyškovi a dvoval mu, domnívaje se, že je to

»milioná Mikyška«. A na koho chodili pak vkladatelé,

když se prozradilo, že to se záložnou špatn stojí? Obrá-
tili se na editelstvo záložny, šli k výboru záložny?

Toto! Šli do kanceláe Dr. Mikyšky a ten se jim celým
svým jmním zaruil (mnohým písemn), že peníze vlo-

žené neztratí. Ti vkladatelé tenkrát záložnu neuznávali.

A nyní pijde místní asopis » Valašsko « a v ísle 17. ze

dne 28. kvtna 1904 píše:

»Jak jsme již psali, rozdlí se schodek, který se

v záložn objeví, na všechny, kteí v matrice lenské co

leni jsou zapsáni a bez ohled na to, zda-li jsou sku-
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tenými leny nebo ne (!!), se pipadající obnos na
jednoho každého hned exekun zajistí! Toto exe-

kuní zajištní potrvá tak dlouho, až dotyný dokáže, že

lenem záložny není. Proces takový, který musí projiti

všemi instancemi, bude trvati zajisté asi rok a co si

pone obchodník, bude-li míti zboží zabaveno, co úedník
neb uitel, bude-li mu zabaven plat a rolník, jestli mu
zabaví dobytek ?« Divíme se p. Chrastinovi, který pece
je majitelem »Valašska«, že svému dopisovateli tak ví
(snad to bude jeho židovský právní zástupce) a tak straší

ten nebohý ožebraený valašský lid. Ti chudáci mají

dáti ješt píspvky na Mikyškou vykradenou záložnu.

Tak chce vitelský výbor! Ale má vitelský výbor k tomu
legitimaci, aby se vyrovnával se leny ? Vitelský výbor
té legitimace, toho splnomocnní ku vyrovnávání nemáí
Proto takové vyrovnání nemá též žádné zákonité plat-

nosti. Kdyby se i len takto vyrovnal, mže po ukon-
ení konkursu jak od pedstavenstva záloženského, tak

i od vitel o náhradu býti žalován!

A co je to ten rejstík len — matrika lenská.

Je v tom pravda? Všecky knihy záloženské jsou falšo-

vány i rejstík. Jsou zapsány v nm osoby, které již

dávno zemely, jsou tam lidé, kteí jakživi nemli se

záložnou žádných styk. Praví lenové nejsou tedy vinni,

že nenahlédali do záložny a nestarali se o »innost«
pedstavenstva. Však to » editelstvo « záložny nebylo
nikdy v innosti, až pak teprve, když se Mikyška za-

stelil.

Praví se, že » vedení lenové « záložny budou mu-
siti žalovati na neplatnost lenství a že útraty tohoto

sporu pouze je stihnou. Nehledíme-li k výsledku sporu,

který je i pro editelstvo záložny velmi pochybný, mu-
síme uznati, že i toto editelství bude musiti míti svého
právního zástupce, a když toto editelství nebude míti

žádného jmní, který advokát je bude zastupovati proti

chudému, nemajetnému lenu? Pochybujeme, že nynjší
zástupce bude tak horliv psobiti ve prospch chu-

dého, nemajetného editelstva jako nyní ve prospch
konkursní podstaty, které ješt pece njaké peníze má.

Tak jaký budou míti vkladatelé užitek z tch soud a

spor, které povede » editelstvo « záložny (jsou to pp.

Štorkán a Gnthler) proti nemajetnému lenstvu? Žádný!
Vkladatelé z toho neuvidí ani halée. Ti ztratí tmito
spory ješt i to nepatrné procento, na které ješt dnes
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mají nadji. Spory ty pohltí velké sumy a užitek zase

budou míti jen jistí páni, kteí již dnes se tajn smjí
a pak budou se smáti veejn.

Nkolik tchto úvah píšeme jen proto, aby nebozí

lenové nebyli zbyten tak zastrašováni a vyhrožování

»Valašska« aby bylo na pravou míru uvedeno. Vždycky
však se pimlouváme, by ti lenové, kteí jsou majetní

a kteí se záložnou event. s Mikyškou dlouholeté ob-

chody finanní vedli, pispli vkladatelm dobrovoln
ástkou co nejvtší!

Dne 19. kvtna 1905 pinesla » Národní Politika«

tuto zprávu

:

Bývalý úetní a pokladník Obanské záložny ve Val.

Meziíí ped porotou. Obanská záložna ve Valašském
Meziíí byla založena již v roce 1865 advokátem
dr. AI. Mikyškou starším jako spolek, který po vydání

zákona ze dne 9. dubna 1873 . 70 . zák. pemnn
byl ve spoleenstvo, zákonu tomu odpovídající, a sice

s ruením neobmezeným. Akoli dle úsudku znalc byla

záložna již v roce 1874 pasivní, rozšiovala se teprve

v r. 1902 a ješt více v roce 1903 povst, že záložna

nemže dostáti svým závazkm, že ve vedení jejím jest

strašný nepoádek, že jmní záložny zmizelo v rukou
jejího neobmezeného dlouholetého pedsedy dr. AI. Mi-

kyšky st. a že vitelé záložny jsou v nebezpeí, že

svoje pohledávky vtším dílem ztratí. Nejistot této byl

uinn náhlý konec sebevraždou zmínného dr. Mikyšky,

jenž se dne 4. záí 1903 zastelil. Po jeho smrti byl

dne 13. íjna 1903 na jmní záložny zdejším soudem
krajským uvalen konkurs. Prozkoumáním knih záložen-

ských, ovšem nedostaten vedených, byla pak zjištna

ohromná ztráta, páící se na více jak \
1
/2 milionu

korun.

Bylo hned zavedeno trestní vyšetování, které skon-

ilo tím, že zdejší státní zastupitelství na základ sne-

seného materiálu podalo dv obžaloby, a sice jednu na
leny pedstavenstva a dozorí rady, druhou pak na
bývalé úedníky záložny, a sice 341etého ženatého úet-
ního Františka Mikyšku, jenž byl také lenem dozorí
rady, a na 651etého ženatého pokladníka Josefa Míste-

ckého, rolníka ve Val. Meziíí, jenž byl také lenem
pedstavenstva záložny. Kdežto pak o žalob první bude
rozhodovati tylenný senát zdejšího soudu krajského

(jelikož tato zní jen na pein zavinného úpadku),
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pedložena byla žaloba druhá, na Františka Mikyšku a

Místeckého vznesená, soudu porotnímu. Žaloba tato zní

totiž na zloiny podvodu, zpronevení a utrhání na cti.

Pelíení s obžalovanými Mikyškou a Místeckým zapo-

alo dnes dopoledne. Soudu pedsedá rada v. z. s.

Krejí. Pelíení ustanoveno jest na ti dny, ježto vy-

slechnuto bude 18 svdk a 2 znalci a probráno bude
hojn materiálu. Žaloba, ítající 36 hust psaných stran,

klade pedn obžalovaným Mikyškovi a Místeckému za

vinu, že v šesti pípadech jakožto spoluvinníci dopu-
stili se pi prolongování smnek podvodných manipu-
lací, jimiž bylo šest dlužník záložny poškozeno úhrnem
o 8809 K. Dále jest František Mikyška sám obvinn ze

zloinu podvodu, spáchaného na valašsko-meziíské zá-

ložn, které tím zpsobena byla škoda v obnosu 500 K,

dále ze zloinu zpronevení, že totiž za sebou zadržel

obnos 4105 K 23 h, které jemu byly odevzdány rz-
nými osobami, ponejvíce pro záložnu meziískou a ko-

nen ze zloinu utrhání na cti, ježto u c. k. okresního

soudu ve Val. Meziíí udal Františka Chrastinu, majitele

knihtiskárny tamtéž, pro vymyšlený na zloin podvodu.
Že prbhem tídenního pelíení bude také vzato na

petes a probráno hospodáství v záložn valašsko-

meziíské, neteba zvláš podotýkati.

b) Nepoádky v okresní hospod, záložn
v Nymburce r. 1905.

Dne 14. dubna 1905 pinesly »Národní Listy « tuto

obšírnou zprávu:

Výsledky revise okresní záložny hospodáské v Nym-
burce. V minulých dnech byli obyvatelé okresu nym-
burského vzrušeni poplašnými zprávami o objevených

nesprávnostech v okresní záložn hospodáské. Vkladatelé

z obavy o své úspory v zástupech picházeli do záložny

a vklady své vybírali. V záložn ochotn jim peníze

vypláceli a každý poplašený vkladatel mimo penz od-

nášel si ze záložny ujištní, že tomuto penžnímu ústavu

nehrozí žádné nebezpeí. editelství záložny sešlo se

ke schzi, požádalo za intervenci všeobecné dvry po-

žívajícího spoluobana, vydalo provolání k obecenstvu

a ujišovalo, že žádný vkladatel neutrpí škodu. V zá-

ložn byly sice objeveny jisté nesrovnalosti, ale tmi
nebudou dle prohlášení editelstva vkladatelé doteni.

Aby pak dvra v záložnu nebyla otesena, stalo se
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opatení, že pvodci onch nesrovnalostí byli svých

míst zbaveni. K vli naprosto správnému informování

veejnosti, opatili jsme si na kompetentních místech

zprávy o všech podrobnostech, okresní hospodáské zá-

ložny se týkajících. Zpravodaj náš sdluje : Okresní zá-

ložna hospodáská v Nymburce byla založena v r. 1882
a ke konci r. 1904 mla základních podíl 160.395 K,

reservního fondu 106.020 K, smnek za 1,140.782 K,

hypoték 1,001.583 K, krytý úvr 104.533 K, tedy celkem
pjek 2,246.899 K, vklad bylo 2,138.418 K, istý vý-

tžek vykázán byl obnosem 11.942 K 43 h. V editelstvu

záložny zasedali tito pp. :
Jan Tachecí, mlyná z Bašty

(starosta), Jan Ren, statká z Louené (místostarosta),

Josef Poživil, statká ze Všejan (editel kanceláe), Josef

Hampl, statká z Vesce (pokladník), Václ. Hampl, statká
z Bobnic (kontrolor), Karel Brynych, statká z Kosto-
mlat, Josef Borovika, statká z Oskoínka, Josef Šastný,

statká ze Strak, Václav ervinka, statká z Jikol, Josef

Skála, statká z Rašovic, Václav Mravý, statká ze So-

venic a František Macál, statká ze Mcel. lenové revi-

dujícího výboru jsou pp. :
Josef Nmec, statká z Lán,

Václav Jeník, statká a starosta z Drahelic a Václav Kra-

jíek, poštmistr na Loueni. Zástupcem okresního vý-

boru v záložn byl p. Antonín Souek, statká z Hoátve.
Úednictvo sestávalo z pp. editele Frant. Balát, úet-
ního Václava Dvoáka, píruího Frant. Šmelhausa a

praktikanta Jind. Podzimka. Dnes zbyl v záložn pouze

p. Šmelhaus, nebo prví dva úedníci byli míst svých

zbaveni a praktikant editelstvím vbec nebyl do služeb

záložny pijat, nemohlo se tedy jednat o jeho propu-
štní. Že k suspendování dvou dlouholetých a všeobecné
dvry v mst požívajících úedník se pikroilo,
stalo se na popud zemského výboru království eského.
Tato nejvyšší samosprávná korporace bedliv totiž sle-

duje psobení okresních hospodáských pokladen a stálí

revisoi zemského výboru provádjí náhlé a neoekávané
revise. Do Nymburka na revisi okresní hospodáské zá-

ložny loni v lét pijel zemský inspektor p. Jind. Fritz.

Pi prohlídce knih shledal jisté nesrovnalosti a podal

o nich zprávu zemskému výboru, který naídil okres-

nímu výboru v Nymburce, jakož i editelství záložny,

aby se postaral o nápravu. Skuten také nkteré po-

ložky byly uvedeny v soulad, ale dokonalá náprava se

pece nestala. Proto v msíci íjnu 1904 inspektor

26Rudolf Vrba: Vláda penz.
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pan Fritz optn pijel do Nymburka na revisi a znova

podal zemskému výboru o stavu vci obšírný výklad.

Vytkl adu úetních nepístojností, zejména však tu

okolnost, že oba pední úedníci záložny nalézají se

mezi dlužníky záložny, což není pípustné. Dále kon-

statoval inspektor p. Fritz, že v pokladní hotovosti ne-

dostává se 1827 K; do denníku že byly zapisovány

položky, které nebyly ani pijaty, ani vyplaceny
;
mnohé

smnky že nebyly pravideln obnovovány a u nkterých
dlužník pipisováním úrok vzrostl dluh tak, že nebyl

náležit kryt
;

že J. Holanovi v erníkách byla povo-

lena pjka v obnosu 3600 K, o kterémž povolení e-
ditelství záložny vbec nevdlo a pjka ta vbec byla

nepípustná, ponvadž dlužník bydlel mimo okres. Dále

vytkl inspektor, že editel záložny p. Balát z jedné své

výpjky nevyrovnal úroky v obnosu 466 K 84 h (úroky

ty jsou již zaplaceny). Vytkl, že editel p. Balát má
ješt dosud smnení pjku v obnosu 16.472 K 20 h.

Jest to sice nenáležité, aby úedník ústavu byl zárove
jeho dlužníkem, ale v tomto pípad nestalo se pra-

žádné poškození nebo podvod, nebo editelstvo samo
pjku tu p. Baláovi povolilo. Pjka ta jest nyní

knihovn zajištna na realitách editele záložny a sice

na realitách . p. 723 a 724 v Nymburce a pozemcích
u Strak a Skrchleb, tak že ani v tomto pípad okresní

hospodáská záložna škodu neutrpí. Pak vytkl inspektor

p. Fritz, že úetní Václav Dvoák má v záložn dv
konta, z nichž jedno na obnos 6284 K 72 h (splaceno

bylo 300 K) a 5237 K 41 h. Prvjší dluh je kryt ruko-

jemstvím otce Dvoákova, statkáem v Kostomlatkách a

švakrem, p. Ant. Blohubým, statkáem v Bohnicích. To
jsou podrobnosti z výsledk revise zemského revisora.

Za týden po revisi zaslal zemský výbor editelstvu

záložny upozornní, aby se neprodlen postaralo o ná-

pravu, zejména mu doporuil, aby oba hlavní úedníky
záložny jinými nahradilo. Jednak v pípad pana Ba-

lát nebyly zjištny hrubé nesprávnosti, na njaký
delikt ze ziskuchtivosti hraniící, jednak pan Balát
požíval v obci i okresu neobmezené úcty a vážnosti,

takže okamžité jeho propuštní ze záložny mohlo zp-
sobit vtší ješt poplach než klidné uspoádání. Proto

editelství nesáhlo ke krajnímu prostedku suspendování,

nýbrž postupn psobilo ke správnému upravení všech

položek v hlavních knihách. Za tchto okolností konala
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se valná hromada záložny dne 16. bezna. Úastenství

bylo velmi znané, nebo ze 102 delegát dostavilo se

97. Program schze byl hladce vyízen, úetní zprávy

schváleny. Ve výroní zpráv nalézala se doložka

:

»Tyto výroní úty byly podepsanými podrobn pro-

zkoumány, s knihami úetními a doklady peliv po-

rovnány a úpln správnými shledány. Václav Krajíek,

Václav Jeník, Josef Nmec.«
Valná hromada uinila usnesení o rozdlení istého

zisku, zejména povolena remunerace editeli 400 K
a úetnímu 300 K. Aby mezi vkladateli nastalo úplné

uklidnní o bezpeí vklad v okresní hospodáské zá-

ložn, editelstvo pibralo si za dvrníka všeobecn vá-

ženého obana p. Karla Fitsche, soukromníka v Nym-
burce, jehož intervence v záložn mla být dokladem
o správnosti v hospodaení. Ale editelstvo docílilo tím

pravý opak, nebo v okresu se rozhlásila klamná zpráva

:

»V okresní záložn se nco stalo, už tam musili pozvat

p. Fitsche !« A vkladatelé hrnuli se do domu »Na kní-

žecí« na nymburském námstí, kde se v pízemí nalézá

místnost záložny. K poplachu nemálo pispl neznámý
dosud pachatel, který do okolí rozeslal nkolik korespon-

denních lístk na fingované adresy. Jakmile takový

lístek listonoš pinesl do obce, putoval od domu k domu,
adresát nikde nebyl nalezen, ale všude si lístek petli.

A tak lístek zpsobil v obci vtší rozruch, než kdyby
to byl policista na návsi vybubnoval.

Nával v záložn byl stále vtší. Proto sešlo se e-
ditelstvo záložny ke schzi a usneslo se na následujícím

prohlášení, které v okresu dalo rozšíit: » Vzhledem ku
zprávám v posledních dnech zúmysln a zlovoln roz-

šiovaným prohlašují podepsaní, že žádné píiny není,

aby dvra okresní záložn hospodáské v Nymburce
dosud vnovaná ústavu jmenovanému byla odata. Spolu-

podepsaní lenové editelství, jimž dle § 48. zákona ze

dne 30. ervna 1896 . z. z. 56 a 26. dubna 1900 . z.

z. 32 plná zodpovdnost a tudíž i ruení písluší, pro-

hlašují, že povinností svých vi ústavu písn dbají.

Zemský výbor král. eského projevil pání, aby jeden

len z místa byl pibrán a dožádán za úelem stálého

dozoru pan K. Fitsche z Nymburka jako dvrník edi-
telstva za souinnost. Vznášíme proto ke všem pp. po-

dílníkm a píznivcm Okresní záložny hospodáské
v Nymburce snažnou a naléhavou žádost, aby dvru

26*
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svoji záložn naší zachovali, by táž blahodárnou innost
svoji i nadále rozvíjeti mohla a rolnictvu v okresu

ústav zachován byl, který v dobách nutnosti potebám
jeho slouží. Za vypátrání rozšiovatele znepokojujících

zpráv vypisujeme odmnu 500 korun.« Podepsáni jsou

výše jmenovaní lenové editelstva záložny. Po tomto
provolání nával vkladatel ponkud se zmírnil. Celkem
bylo od 1. dubna vyplaceno 405.000 K a opt vloženo

19.900 K.

Byl by zajisté nastal úplný klid, kdyby se etní
anonymové nepostarali o to, aby zejména úady v Praze

byly znepokojovány poplašnými zprávami. Nejen zem-
skému výboru, ale i místodržitelství bylo zasláno n-
kolik anonymních oznámení, že v záložn jsou nejvtší

nepoádky.
Aby všem tmto, více klepm než pravdivým zprá-

vám byla konen uinna pítrž, rozhodl se starosta

záložny p. Tachecí, že v sobotu zbavil editele i úet-
ního záložny jich funkcí a toto opatení bylo sdleno
v píští schzi editelstva záložny, která byla v zálo-

ženském dom zahájena o 10. hodin dopolední a trvala

pes 2. hod. odpolední. Schze súastnili se všichni^ le-

nové editelství, právní zástupce záložny p. dr. J. íha,
zemský inspektor p. J. Fritz a sekretá zemského výboru

p. Ant. Klášterský. Z poátku a na konci dlel ve shro-

máždní také p. Balát. Ve schzi byly všechny vytknuté

vady, nedostatky a pochybné položky dkladn probrány

a zjistilo se, že editel záložny p. Balát nedopustil se

žádné malversace. Jediné, co mu bylo vytknuto, je, že

nkdy pjoval obnosy na nedostatené hypotéky aneb
že z pátelství neupomínal, takže úroky velice vzrostly.

Proto pece editelství potvrdilo jeho suspendaci z úadu.
Tolikéž se stalo i úetnímu Frant. Dvoákovi, jehož zá-

ležitost byla vážnjšího rázu. Dvoák má v knihách dv
konta, a sice 6284 K 72 h a 5237 K 41 h. Dvoák
odjel v pondlí do Prahy a u zemského výboru uinil

oznámení, že valuty dlužních obnos vbec neobdržel

a že ve skutenosti záložn nic nedluhuje, Tvrdil, že

tetí skupina klík od nedobytné pokladny nalézala se

v nepovolaných rukou, které patrn pokladnu otvíraly.

Jinak nemže si vysvtliti povstalý nedostatek hotových
penz. Když úbytek hotovosti byl zpozorován, tu kryl

ho úetní tím zpsobem, že založil smnku do porte-

feuillu a podpis na ní padlal. To jest jediná hrubá ne-
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správnost v záložn. Ponvadž úetní prohlásil, že obnos
5237 K 41 h nemíní nahradit, nebo valutu nedostal,

usneseno v editelstvu, aby na úhradu škody bylo po-

užito kauce úetního v obnosu 1600 K a jeden jeho

podíl nymburského pivovaru v cen 800 K, takže se

nedostává 2837 K 41 h — obnos tak nepatrný, že ne-

stál ani za to, aby tolik poplachu se uinilo. lenové
editelstva jsou vesms velice zámožní a škodu tu úpln
nahradí. editel záložny p. Balát ve schzi editelstva

záložny prohlásil, že není si vdom žádné trestuhodné

nesprávnosti. Kupoval reality, dlužil si v záložn pe-

níze a zase je splatil, dvoval lidem, kteí pišli pro

pjky a prodlužoval placení neplatm. Kdyby z tohoto

jeho zpsobu úadování povstala záložn njaká škoda,

slíbil ji ze jmní svého pln nahradit. Do protokolu

toto prohlášení nadiktoval a vlastnorun podepsal

u pítomnosti celého sboru editelstva. Prohlášení zní

:

»Nížepsaný Frant. Balát prohlašuji, že nahradím veškeré

obnosy, které hospodáské okresní záložn proti mn
již vznikly aneb budoucn ješt vzniknou, a se nároky
ty zakládají na jakýchkoli podkladech.

«

V editelstvu bylo také sdleno, že zemský výbor
na realitách editele pana Balát dal poznamenati zaji-

štní pro záložnu až do obnosu 50.000 korun. Oba
úedníci záložny byli

^
úad svých zbaveni, a sice bez

nárok na výslušné. editelství záložny usneslo se, aby
ob místa byla novými úedníky obsazena. Na pímý
dotaz náš, jaké výše dosahuje ztráta záložny na nedo-

staten kryté hypotéky, dostalo se nám odpovdi, že

obnos ten dle dosavadního výsledku revise nepesahuje
30.000 K. Nehled ani k tomu, že reservní fond záložny

obnáší pes 140.000 K, dlužno opt pipomenouti, že

lenové editelstva za veškeré ztráty ruí svým majetkem.

Na erném prkn okresní hospodáské záložny revidující

výbor vyvsil toto sdlení: »Jmní hospodáské okresní

záložny v Nymburce

:

Základní jmní K 160.395.86

Fondy reservní K 142*8 17*47

Úhrnem . . K 303.213*33

editel záložny oznámil po schzi starostovi panu
Tachecímu, že pro uklidnní rozechvné mysli nastoupí

delší cestu. Revisor zemského výboru v Nymburce se-

trvá až do úplného ukonení revise.
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V beznu 1904 pinesl »Hlas Národa* tuto zprávu:

Zpronevení v Obanské záložn v Plaanech. Obanská
záložna v Plaanech stala se obtí místních stranických

zápas a za jiných pomr mohla zajisté úelnji pro-

spívati. Aby nezízeným agitacím, které chod této zá-

ložny jen rušily, uinn byl konec, usnesla se valná

hromada záložny dne 20. listopadu 1904 na jejím zru-

šení a na ohlášení likvidace. innost její ukonena
byla koncem roku 1904, kdy v místnostech záložny dnem
1. ledna 1905 zaídila svoji filiálku spoitelna kolínská.

Jako dlouholetý úedník pijat byl do služeb spoitelny

kolínské také Antonín Mstecký, dosavadní pokladník

záložny. Za úelem rychlejšího provedení revise záložny

ml dne 12. kvtna 1905 pijeti znalec Jednoty esko-
slovanských záložen, revisor p. Kratochvíl z Král. Vino-
hrad. Však Mstecký, dovdv se o píjezdu jeho,

odejel dne 11. kvtna neznámo kam, až dle zpráv

došlých zastelil se ve Slezsku. Jako dlouholetý úedník
požíval plné dvry svých pedstavených; však bedli-

vjšímu zraku neušlo, že na to služné, které Mstecký
ml, 1800—2000 K, vystupoval píliš nákladnji. Byly

to zejména choutky a libstky jistého druhu, které zna-
ného nákladu pohlcovaly.

Pi prohlídce jeho bytu nalezeny také rozmanité

vci znaných cen, jako gramofon, fotografický aparát

nejnovjší soustavy, drahé pušky, samovar z ínského
stíbra; dále do set jdoucí spousta pohlednic. Domek,
jehož Mstecký spoluvlastníkem byl, v pibližné cen
10.000 K, byl vzorn zaízen a zahrada a park vyžado-

valy slušného obnosu na vydržování. Mstecký ml zá-

libu v drahých psech, kokách, ptactvu a na jeho dvoe
chována byla vždy rozmanitá vzácná drbež. V roce 1893

oženil se jako vdovec se svojí nynjší manželkou a táž

pinesla mu vnem 6000 K. Dítek nemli. A Mstecký
na venek inil dojem lovka bezstarostného, jemuž se

dobe vede, byl za to doma jiným lovkem. Býval ne-

mluvným, roztržitým a jeho paní piítala to jeho kan-

celáskému zamstnání. Zamlklost tato zvtšila se od
doby, kdy kolínská spoitelna v místnostech záložny za-

ídila svoji filiálku. Paní jeho nemla ani tušení o jeho

malversacích, vždy ani nevdla, mnoho-li její muž ml
služného a po celou dobu jejího manželství neotázala

se ho, jak s jejím vnem naložil. Jak zjištno, iní
vklady záložny plaanské asi 150.000 K, ježto 100.000 K
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rozpjeno jest, má se za to, že as 50.000 K Mstecký
zpronevil; však reservní fond a splacené podíly len-
ské jsou jist asi zproneveny. Paní Berta Mstecká
byvši pi svém výslechu u okresního soudu v Kouimi
zatena, byla na telegrafický rozkaz státního zastupitelství

v Hoe Kutné z vazby propuštna, ježto o malversacích

svého manžela ani nejvzdálenjšího tušení nemla.
Znané množství šperk, rozliných stíbrných píbor
atd. nalezených pi domovní prohlídce uloženo v soud-

ním uschování.

Dne 17. kvtna 1905 stálo v »echu«. Naší zprávu

o sensaním zmizení úetního spoitelny v Plaanech
A. Msteckého teba doplniti sdlením, že pi revisi

skuten shledány defraudace. Jsou prý znané, výše

jejich však dosud urití nelze. Dály se hlavn v dívj-
ších letech, kdy ústav byl ješt plaanskon záložnou.

Teprve od 1. ledna t. r. zmnna záložna ve filiálku

mstské spoitelny kolínské, která za zpronevry z pe-
dešlých dob neruí. Mstecký byl úedníkem staré zá-

ložny 25 let a byl pijat od Nového roku též do státu

úednictva spoitelny. Zprávy o zmizelém sdlují, že odjel

z Peek do Kolína a odtud rychlíkem do Prahy. Další

stopy mizí. Rozilení v Plaanech zvýšeno zatknutím

jeho manželky. Byla v pondlí veer dopravena do vy-

šetovací vazby okr. soudu v Kouimi. Davy lidu stály

na místech, kudy povoz se ml ubírati. Mstecký hrával

díve první roli ve spoleenském život plaanském, jsa

pedákem zdejších spolk. Mnohým již byl nápadným
okázalý zpsob jeho života. Nebylo tém sportu, kterého

by nepstoval. Úastnil se v dalekém okolí zábav, kon-

cert, zajíždíval i do Prahy na divadelní pedstavení.

Jeho manželka závodila s pedními dámami spolenosti
v úprav toalet. Roní plat jeho však obnášel pouze
1600 korun. Co se pak týe náboženského smýšlení,

byl Mstecký lovkem úpln bez víry. V chrámu nikdy

se neobjevil a svého asu zdráhal se i pomník své prvé

choti opatiti znakem kíže.

Dne 17. dubna 1905 pinesl veejný tisk tuto zprávu:

Veliká defraudace v nmecké spoiteln a záložn v Šil-

perku na Morav. Dne 13. t. m. zapoalo ped porotním
soudem v Olomouci líení proti 451etému, do Šilperku

píslušnému, ženatému solicitatorovi v šilperské notáské
kancelái Janu Pokornému, a sice pro zloin zpronevry.
Pokorný byl až do 7. ervna 1904, kdy sám se dostavil
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k olomouckému státnímu zastupitelství, solicitátorem v no-

táské kancelái a mimo to kontrolorem »Nmeckého
spoitelního a záloženského spolku pro Šilperk a okolí«.

Jako kontrolor ml právo bdíti nad pokladníkem, vésti

knihy a vystavovati bilanci. Za nepítomnosti pokladníka

zastával tohoto — byl tedy v té dob neobmezeným
pánem spolku. Toho použil k tomu, aby bral sob z po-

kladny peníze, falšoval záznamy v knihách úetních
i pokladních — celkem zpronevil ve svém » poctivém

úad« 30.154 K 47 hal. Dále zpronevil 50 K, jež mu
svila Marie Krátká, a ukradl obnos 270 K, jež mu
sveny byly jako poruníku 4 sirotk. Pokorný ke zlo-

inu, jejž provádl od r. 1892 do r. 1904, se doznal a

po provedeném líení odsouzen do tžkého žaláe na

1 1 msíc.

c) Zpronevra v obanské záložn ve Smen
roku 1902.

Dne 9. prosince 1902 pinesly »Národní Listy

«

tuto zprávu:

K defraudaci v Obanské záložn ve Smen, spo-

leenstvo s ruením neobmezeným. Milionová defraudace

ve svatováclavské záložn upoutala všeobecný zájem

naší veejnosti tak, že tém nepovšimnuto zstalo zpro-

nevení v Obanské záložn ve Smen, v srpnu t. r.

odhalené, které ovšem jest pomrn nepatrné, avšak na

pomry smeenské velmi citelné. V ísle 219. našeho
listu uveejnili jsme zprávu, že bývalý úetní Hynek
Stránský pokusil se o sebevraždu. Tento in uvádl se

v souvislost s výsledkem revise, provedené úedníkem
Zemské banky, která, díve než rozhodla o žádaném
úvru, vyslala svého úedníka do zmínné záložny, aby
o správnosti út a knih se pesvdil. K nemalému
pekvapení shledal tento úedník nesprávnosti a ne-

poádky, zavinné úetním Stránským a pokladníkem
A. Lukášem. Zjistil schodek asi 54.000 K, o nmž se

soudilo, že bude uhražen reservním fondem. Úetní
H. Stránský i pokladník Alois Lukáš byli zateni a po-

volána odborná revise.

Jak se nám sdluje, byla revise v této záložn,
kterou provádl oprávnný revident út p. Josef Bureš

z Král. Vinohrad, dne 3. t. m. skonena a její výsledkem
je zjištný schodek 180.310 K 67 h. Bilance sestavená

ke dni 6. srpna 1902, t. j. ke dni, kdy defraudanti, býv.
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úetní Hynek Stránský a býv. pokladník Alois Lukáš,

hospodaení v záložn zbaveni a také potom zatknuti

byli, vykazuje následující položky:

Aktiva:

1. Hotovost K 40*77

2. Pjky » 601.360*59

3. Inventá » 752*80

4. Zásoba knížek » 15*

—

5. Úroky nedoplacené » 30.292*75

6. Zálohy soudních útrat » 3.775*48

7. Uložené pebytky » 285*61

8. Peplacené úroky z vlastních výpjek » 800*

—

9. Cenné papíry . » 2.000*—

Úhrn veškerých aktiv K 639.323*

—

P a s s i v a

:

1. Závodní podíly s nevyplacenými divi-

dendami K 33.342*17

2. Vklady » 487.554*50

3. Peplacené úroky » 1.500*

—

4. Vlastní výpjky » 117.065*

—

5. Reservní fond » 55.572*80

Úhrn všech passiv . . . K 795.034*47

Odetou-li se od vykázaných passiv uve-

dená aktiva K 639.323*

—

Jeví se schodek K 155.711*47

K tomuto schodku dlužno ješt pi-
poítati nedobytné pohledávky, zjištné

v obnosu K 24.599*20

takže obnáší celkový schodek dne 6. srpna K 180.310*67

Odetou-li se však od tohoto schodku

:

a) reservní fond v obnosu K 55.572*80,

b) vklady, jichž existence jest úpln po-
chybná, v obnosu K 2525*24, úhrnem . . K 58.098*04

zbývá schodek K 122.212*63

Jelikož však k uhražení tohoto schodku
slouží podíly lenské, jak zákon výslovn
naizuje, a dividendy nevybrané v obnosu K 33.342-17

zstává neuhražený schodek v obnosu . . K 88.870*46

Schodek tento jest na pomry smeenské pílišný

a velmi citelný, ponvadž jest velká ást len nemajet-
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ných aneb mén zámožných. editelstvo zahájilo roz-

sáhlou sananí akci a lze doufati pi obtavosti len,
po pípad vkladatel, že záložna bude ped konkursem
zachránna. Dle dosavadních proposic bude schodek
smeenské obanské záložny uhražen následovn

:

1. na nových podílech bylo dosud od len
složeno K 22.292*—

2. má býti ješt složeno od len asi . . » 4.000*

—

3. lenové výboru a iditeíství záložny upsali » 5.400*

—

4. kauce a pensijní fond Stránského ve

vkladech obsažené » 4.263*

—

5. subvence msta » 20.000*—

6. na defraudantech se vymže asi .... » 15.000*

—

úhrnem tedy K 70.955*

—

Nedostává se tedy ješt k úhrad schodku K 17.915*46

kterážto ástka uhradí se novým vybí-

ráním lenských podíl a tato druhá
sbírka vynese asi K 22.000*

—

Tím by tedy byl jaksi uhražen schodek, avšak ku

další existenci záložny jest potebí, aby tato zase n-
jakého reservního fondu mla, aby dvra k ní, piro-

zen velmi otesená, opt se upevnila, ponvadž ne-

bude-li záložna míti k disposici njakého reservního

fondu, pak jest další trvání její neudržitelné a nemožné.
Proto dlužno též na vkladatele apelovati, kteí by mli
a mohli velmi snadno pispti, na p. tím, že by letošní

úrok ze svých vklad slevili, ímž by záložn pibylo,

resp. ubylo passiv asi 25.000 K, které by pak sloužiti

mohly za fond reservní. Jisto je, že by vkladatelé pi
konkursu mnohem he pochodili a že by po pípad
pak spokojiti se musili s kvotou 50 pro., ne-li nižší!

Proto jest jen v jejich vlastním zájmu, aby k sananí
akci zpsobem svrchu navrženým pispli. Mimo to

dlužno také uvésti, že pan hrab Jindich Martinic, ma-
jitel panství Smena, slíbil všemožnou svou podporu.

editelstvo záložny také se obrátilo se žádostí o pod-

poru na veškeré okolní záložny, z nichž nkteré již

pomoc svou pislíbily. Z toho všeho je tedy patrno, že

akce sananí záložny smeenské jest na nejlepší cest

a že zdaru svého se nemine. Ješt dlužno zmíniti se

o zpsobu, jakým malversace v záložn se dly, o emž
píšt.
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Koncem íjna byl v »Nár. Listech« tento referát:

Defraudace v Obanské záložn smeenské. Pes rok

tomu, co telegrafická jiskra a pak novináské sloupce

ohlašovaly zvst o trudném žalostném osudu, který stihl

»Obanskou záložnu « ve Smen, a který pipraven jí

byl jednak bezpíkladnou nesvdomitostí a hrabivostí tí

hlavních jejich funkcioná, jednak nedostateným, pro-

tože nedbalým dozorem nad hospodástvím ústavu, v nmž
namnoze jen vrstvy stední, mén majetné, mly uloženy

tžce nastádané své úspory. Dnes dochází k závrené
kapitole politování hodné afféry, jejímž djištm je tento-

kráte druhá senátní sí zemského trestního soudu, ped
nímž dvma z hlavních vinník jest se dnes zodpoví-

dati ze zloinu zpronevry dle § 183. tr. zákona. Tetí
len trojlístku defraudantského, bývalý mstský starosta

Otakar Sudlic — jak povdomo — unikl svtské spra-

vedlnosti náhlou smrtí, o jejímž zpsobu kolovaly v mst
rzné povsti. Bývalým funkcionám Obanské záložny

:

óOletému kupci ve Smen Alois Lukášovi, a 441etému

bývalému mstskému tajemníku ve Smen Hynku Strán-

skému klade žalobní spis, ítající pes 70 stran, za vinu

soustavné malversace, páchané po dlouhou adu let, a na

základ podrobného vyšetování, provedeného adj. z. s.

p. drem. Roztoilem, vyliuje dj následovn:
Obanská záložna smeenská, zízená jako spoleen-

stvo s ruením neobmezeným 23. bezna 1876, byla 10.

ervence 1876 zanesena do rejstíku spoleenstev u ob-

chodního soudu v Praze a zasedali tehda v pedstaven-
stvu jejím Otakar Sudlic jako editel, Josef Dvoák jako

pokladník a obecní tajemník Karel Mayer jako kontrolor.

Dle stanov bylo záložnu spravovati v prvé ad tílen-
nému editelstvu, volenému valnou hromadou vždy na

jeden rok. lenové editelstva mli se týdn scházeli

a uložena jim pée o ádné vedení záležitostí spoleen-
stva, zejména dozor nad ádným vedením knih a nad
pokladnou, jakož i sestavování rozvahy, zaež dostávalo

se jim penžní náhrady. Spolen s výborem bylo edi-
telstvo poveno povolováním pjek, jakož i pijímáním
a propouštním úadník. Sudlic, který po smrti Josefa

Dvoáka zvolen r. 1889 starostou msta, editeloval až

do své smrti, t. j. do 3. prosince 1901, tedy pes šesta-

dvacet let. Poslední editelstvo — a sice do 6. ervence
1902, kdy vykonány volby nové — záleželo z pokladníka

Aloisa Lukáše, kupce ve Smen, jenž v editelstvu byl
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už od r. 1889 (po smrti Dvoákov) a z hostinského

Karla ebiše ve Smen. Pi nové volb ze 6. ervence
1902 zvolen Karel ebiš editelem, nový starosta sme-
enský, kožešník Václav Lešner, lenem výboru a 11.

srpna stal se dalším lenem editelstva kupec Lukáš.

A 7. srpna 1902, tedy den na to, zjištn ve jmní zá-

ložny schodek 205.665 K 39 h.

editel Sudlic, majitel polovice realit v cen as

25.000 K, byl — jak uvedeno — od prvopoátku e-
ditelem záložny, požíval po veškerou tu dobu všeobecné

vážnosti a nikdo neodvažoval se o jeho poctivosti po-

chybovati. Byl všemohoucím pánem v ústav a jeho moc
vzrostla ješt, když r. 1889 stal se zárove smecenským
starostou. Teprve po odhalení malversací vyšly na jevo

okolnosti, z nichž vyplývalo, že Sudlic nejenom že vdl
o malversacích, páchaných v záložn po léta, nýbrž že

ml dokonce na nich i podílu. Sudlic, muž to intelli-

gentní, bral si ze záložny na pouhé cedulky obnosy
a protože toto jednání jeho odporovalo stanovám, mlel
pak, když si brali peníze i jiní, zejména pokladník Lukáš

a úetní Stránský. Lukáš neídil se vbec pi správ zá-

ložny stanovami, nýbrž poínal si zcela libovoln. Tak
na p. proti znní i. 8. stanov, dle nhož lenové e-
ditelstva a výboru smjí se dlužiti jen takové obnosy,
které jim dvojlenná komise, každoron k tomu zvlášt

zvolená, povolí, nebyla už taková komise volena, a e-
ditel i výboi stále potebovali úvru, jehož se jim v zá-

ložn též dostalo. Proti dívjšímu pokladníku Josefu

Dvoákovi, svého asu zárove také starostovi smeen-
skému, který zastával svj úad až do 23. íjna 1889,

nevyšlo na jevo, že by ml njakého zisku z defraudací,

a — jak žaloba uvádí — musil dle všeho vdt, že si

Sudlic poíná nepoctiv. Aby úad svj podržel, musil

asi mlet.
Alois Lukáš, jehož bratr Emanuel je nyní poklad-

níkem, byl již od r. 1883 lenem, pozdji po Karlu

Mayerovi kontrolorem a po Josefu Dvoákovi od roku

1889 pokladníkem záložny. Lukáš, který stal se 7. er-
vence 1890 též prvním radním v obci smeenské, pi-
uil se velmi záhy od Sudlice malversacím a poskytoval

k nim jako pokladník Sudlicovi ruky pomocné. A nebyl

práv intelligentním a složitému úetnictví nerozuml,
vyznal se pece v zakrývání spáchaných zpronevr. Rea-

lity Lukášovy cení se dnes ist na 18.000 K a sám
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Lukáš, jenž zaten byl 8. srpna 1902, doznal, že bhem
let aspo 6000 K ze záloženských penz si pivlastnil,

kterážto suma ovšem zdaleka nedostihuje výše skuten
zproneveného obnosu. Lukáš, jenž ml ron 500 a po-

zdji 600 zl. remunerace, jak doznal, sám penz zmín-
ných upotebil ve svém obchod, s defraudacemi zaal
r. 1892, kdy utrpl prý ztrátu zcepenním kon a krávy.

Vybral si tehdá se svolením Sudlicovým 300 zl., které

pozdji zaplatil, naež také Stránský, vida tuto defrau-

dauci, vzal si také hned 1000 zl., kteroužto defraudaci

zakryl tím, že ped cifru »300« napsal jednotku. A to

vše provádl Lukáš, a byl lenem editelstva, jemuž ná-

ležela správa a kontrola záležitostí záložny a a byl zá-

rove placeným pokladníkem, kteréžto dv funkce zajisté

se nesrovnávaly. Lukáš sám doznává, že veškeré defrau-

dace dly se s vdomím Sudlicovým a ásten i ve

prospch tohoto editele, a ve vtšin pípad se všichni

ti o peníze dlili.

Karlu ebišovi, jenž byl od r. 1889 tetím lenem
editelstva á do 6. ervence 1902 editelem, nelze doká-

zati, že o defraudacích vdl a ml z nich zisku, ježto

vedle Sudlice a Lukáše hrál úlohu zcela podízenou
a do vcí záložny blíže nebyl zasvcen.

Hynek Stránský, který byl od r. 1883 úetním zá-

ložny s platem 400 zl. a roní remunerací 50 zl. a stal

se r. 1883 obecním tajemníkem a dchodním ve Smen
po Karlu Mayerovi, po revisi provedené 6. srpna 1902
vrchním korrespondentem zemské banky p. Fejfarem,

po nezdaeném pokusu o sebevraždu obšením, byl 8.

srpna 1902 zaten. Stránský, otec etné rodiny, a ml
jako tajemník mstský pouze 300 zl. služného a pozdji
z obou míst píjem 1050 zl., pece v dob od r. 1888
až do r. 1890 stal se spolumajitelem realit, jichž cena

páí se dnes na 30.000 zl. Ml na starosti hlavn vedení

knih a doznává sám, že defraudoval v dob od r. 1894
do r. 1899 pouze 3000 K. Úadoval na radnici v kan-

celái, jež spojena byla otevenými dvemi s místností

záloženskou, kdež sedl zpravidla Sudlic, který — jak

udává Lukáš — brával si zprvu peníze sám a oni pak
jeho »píkladu« následovali a falšováním záloženských

knih pak zpronevry zakrývali. Stránský — z dvod
pochopitelných — nebral sob nikdy tém dovolené

a snažil se knihy co nejvíce poplésti, což se mu také

v nejvyšší míe podailo, takže znalcm bylo pekonávati
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znané obtíže. Jak doznal Stránský, jenž jako úadník
nebyl ani valnou hromadou schválen, neprovádlo se od
r. 1883 ádné pehlídky pokladní vbec, nezbytná kniha

vcných út se nevedla a úetní závrky a bilance se

od prvopoátku falšovaly za úelem zakrytí pravého stavu

záloženského jmní. A tak pivedena byla záložna na

pokraj záhuby, od níž jen nadlidskou námahou pi sanaci

byla zachránna.
Žalobní spis vytknuv lenm výboru pílišnou d-

vivost a revisorm nedbalý dozor, lenstvu záložny

pak netenost a liknavost, pokud se týe návštvy valných

hromad, vysvtluje nerušené další » hospodáství « nesv-
domité trojice okolností, že Sudlic a Stránský pedkládali

revisorm úty jedny výkazy, t. zv. singulární, nesetené
a druhé, nepravé (výkazy sumární) s falešnými souty,

které jim po virgulaci podstrili. Schodek, odhalený

úetními znalci, kteí v záloženské pokladn nalezli na
hotovosti všeho všudy pouze — 40 korun 77 hal., iní
úhrnem 205.065 K 39 h. Znalci, jimiž byli pp Jan

Nikodém, kontrolor Ob. záložny ve Slaném, editel

hospodáské záložny slánské Ant. Danda a úetní mst-
ské spoitelny ve Slaném Karel Kazda, po úmorné práci

vystihli a vylíili dopodrobna manipulace podvodného
trojlístku, dodavše, že už od r. 1890 byla záložna ob-

nosem 11.773 K 78 h passivní, že od r. 1884 byly již

pedkládány falešné bilance a že zanášky do knih dly
se hned po pijetí nebo vydání penz.

Na základ posudku znaleckého dovozuje státní

zastupitelství — podotýkajíc, že za podklad žaloby vzalo

pouze pípady naprosto vyložené — že zpronevili pi
vkladech : Lukáš a Stránský spolen se Sudlicem 33.649

K, Stránský sám 8990 K 66 h
;
pi pjkách : Lukáš,

Stránský a Sudlic 49.467 K 40 h, Stránský sám 3230 K
40 h; pi eskomptu smneném: Lukáš se Stránským
2190 K.

Dne 18. listopadu 1904 pinesly »Nár. Listy « tuto

zprávu: Na rozkaz moravského místodržitelství provedl

p. Frant. Vrtílek, kontrolor vyškovské spoitelny, v dob
od 14. bezna do 2. dubna t. r. v mstské spoiteln
píborské dkladnou revisi. Zpráva o jejím výsledku byla

velmi nepíznivá. Bylo zjištno, že úetnictví ve spoi-
teln bylo naprosto nedostatené, nepehledné a nesou-

stavné. V editelství zasedali do nedávná staí mšané,
kteí nerozumli vedení penžního ústavu a ješt osvd-
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ovali neuvitelnou nedbalost, spoléhajíce úpln na oba

úadníky, likvidátora Doubravského a pokladníka Ma-
netha, k nimž mli neobmezenou dvru. Ba lenové
editelství dvovali obma úadníkm tak slep, že pod-

pisovali, co jim tito pedložili, aniž by to bývali etli.

Také revise byla jen povrchní.

Této situace zneužili oba úadníci ke svému pro-

spchu. Za tuné odmny zprostedkovávali stranám

pjky a to rznými podvodnými manipulacemi také na

pedlužené hypotéky, z nichž již pedem kynula spoi-

teln ztráta. A tak se stalo, že spoitelna na realitách, na

nichž mla zajištny pjky, utrpla v posledních letech

velmi znané ztráty a že konen její stav stal se kri-

tickým.

Na základ zprávy, podané revisorem p. Vrtílkem,

bylo na oba úadníky spoitelny uinno nynjší její

správou trestní oznámení. Vyšetování protáhlo se n-
kolik msíc a vedlo konen k tomu, že státním za-

stupitelstvím byla podána obžaloba na bývalého likvidá-

tora spoitelny Jindicha Doubravského, bývalého poklad-

níka Arnošta Manetha, na sestru prvjšího, Marii Kno-
povou, roz. Doubravských, manželku továrního úadníka
v Místku, a konen na pekae Davida Lanzra v Michál-

kovicích, pro zloin podvodu. O této obžalob, ítající

55 stran, zaalo se jednati dnes ráno ped zdejším sou-

dem porotním. Pelíení rozvrženo jest na ti dny, možno
však, že k rozsudku dojde teprve v pondlí. Z obvin-
ných jest toliko Doubravský ve vazb.

7. kvtna oznámila »Nár. Politika « toto: Zpronevra
v Mstské spoiteln píborské. Koncem bezna zaten
byl v Píboe bývalý úetní mstské spoitelny Doubrav-
ský a vzat do vyšetovací vazby pro podezení, že se

dopustil etných zpronevr, zvlášt že si zadržel peníze,

které mstská spoitelna mla vypláceti stranám. Zpro-
nevry staly se již více než ped 6—8 lety, ale teprve

koncem bezna t. r. pikroeno k trestnímu oznámení,
ponvadž prý panovalo pesvdení, že Doubravský své

jmní uschoval, aby se vyhnul náhrad. Mluví se o schodku
asi pl druhého milionu korun. Zatený bývalý poklad-

ník byl dopraven do trestnice v Nov. Jiín, kde prý

nyní »mluví«. V úterý byla ve spoiteln vykonána zase

revise a tu byl zaten i sekretá spoitelny Manet a et-
níky odvezen do Nového Jiína. Proslýchá se, že prý

do tohoto » hospodáství « jest ješt více osob zapleteno.
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V Píbore a okolí panuje znané vzrušení a oekávají se

ješt mnohé nejvýš smutné vci.

V dubnu 1905: Padlá záložna v echách u Prost-
jova. Sanace záložny této zdá se býti v kolejích správ-

ných. Jest dána situací ústavu, jehož správa (lze-li toho
výrazu užiti) sice vedla seznamy lenv, ale nemá pí-

semných pihlášek od nich, takže dle zákona z r. 1873
není zde splnna základní podmínka, kterouž vzniká len-
ství a také subsidiarné ruení lena za dluhy spoleen-
ské. Vitelé (vkladatelé) záložny nemají tedy vyhlídky,

že by právn mohli k podprnému placení pinutiti ony
osoby, které správa vedla jako leny. Proto na shromáž-
dní vkladatel byl pijat návrh, doporuený posl. drem.

Perkem, aby vkladatelé sami utvoili ze sebe komitét,

který by aktivní pohledávky padlé záložny vymáhal pro

vkladatele — ovšem ve srozumní a za souinnosti do-

savadního pedstavenstva
;

tímto zpsobem jest možno,
aby vkladatelé, uspoujíce velikých výloh konkursu, do-

stali 40—50% svých vklad. Shromáždní vkladatelé pro-

jevili pijetím návrhu tohoto porozumní pro pravý stav

vci, zaež v prvé ad dkovati dlužno uitelstvu kraje

toho, které, jsouc úpadkem záložny samo siln doteno,
horliv pracovalo pro odvrácení konkursu. Komitét byl

pak ihned zvolen a zapoal již innost svoji
;
pedevším

vymáhá na vkladatelích závazné vyjádení, že slevují ze

svých vklad 50%, po pípad též více, bude-li poteba

;

zárove pak zjišuje pohledávky záloženské. V prvém
smru dosaženo úspchu, že v krátké dob již asi 75%
vkladatel slevilo zmínné procento svých vklad a lze

doufati, že co nejdíve tak uiní též ostatní. Také dluž-

níci záložny slibují platiti v krátké dob, jíž jest teba
k opatení si jiné zápjky. Ruení len pedstavenstva

padlého ústavu ovšem není tím nijak puštno se zetele

;

teba ješt dkladn zjistiti píiny úpadku, o nichž dosud
nevíme urit

;
dle všeho budou míti pvod již v letech

dosti vzdálených, a ve ztrát úrok z toho plynoucích.

Poslední editel ústavu, obvodní léka Antonín Kroutil,

zavázal se hraditi na deficit 30.000 K ;
též nkteré osoby

jiné pispívají menšími sumami. Takovýmto zpsobem
bude pohroma tato podstatn seslabena a celá akce co

nejvíce zkrácena. Jest si toho tím více páti, že polit,

okres prostjovský v krátkém ase nkolika let stižen jest

již tetím úpadkem rolnické záložny venkovské; tofrána

píliš citelná i pro okres takový, jakým jest Prostjov.
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sko, na jehož bohatých lánech krise agrární a cukro-

varní beztoho vyryla jizvy dosud nezahojené. Co se týe
pomru aktiv a passiv záložny eské, nebylo zatím nic

jiného zjištno a zstává tedy pi cifrách, jež jsme sdlili

díve.

Dne 25. ervence 1911 teme v »Nár. Politice«

:

Nepoádky v záložn v Myslošovicích. Výbor záložny

v Myslošovicích vydal ku lenstvu tištný cirkulá, v nmž
doznává, že v ústav byly veliké nepoádky. Úední re-

visí provádnou nyní v záložn zjištno, že nacházela se

po celá léta ve stavu pímo hrozném. Nalezeny tam rekoman-
dované dopisy adresované záložn a mající veliký význam
pro ni, neoteveny, a to již z doby od 10 rok. Lid

v okolí dalekém ml v záložnu dvru proto, že v ele
jejím jaksi stál vždy knz. Prvý, kdo záložnu vedl až do
roku 1883, byl knz P. Pírek, nyní fará v Oujezdci

u Zlína. Tu byla záložna vedena s naprostou vzorností

a spolehlivostí, a nejsou z dob tch zhola žádné nepo-

ádky. Byla tedy dvra lidu oprávnna. Po nm pevzal
pokladnictví a jednatelství záložny P. Loveek. Ten zprvu

se o záložnu staral, avšak již pátý rok pi jeho vedení,

v r. 1888, objevují se prvé nepoádky a prvý schodek.

A postupem rok vzrstaly nepoádky i schodek. Nelze
zde mluviti o defraudaci, le o strašném nepoádku a

šlendriánu. P. Loveek na p. po celá léta nevedl zápis-

ník jako jednatel o schzích výboru a tudíž neví se, kdo
ml pjku povolenou a kdo nikoliv. Každý trhový den,

t. j. ve stedu, P. Loveek úadoval v jednom hostinci

v Holešov. Sem lidé nosívali mu uspoené peníze,

P. Loveek je pijímal, zapisoval si je na plarchu pa-

píru a stril klidn do kapsy. Lidem povoleny pjky,
které by nikdy as nikde nebyli dostali, a záložna pak
také skuten o peníze takto pjené pišla. Výbor zá-

ložny vyzývá nyní vkladatele, aby podepsali listinu cir-

kulái rozesílanému pipojenou, že spokojí se úpln s ta-

kovým obnosem, a již jakkoliv nízký, jaký na n v pí-
padu klidné likvidace pipadne. Tak chtjí pedejiti kon-

kursu. Pi záložn Myslošovické pijdou o peníze hlavn
vkladatelé, nebo záložna jest s ruením obmezeným.

Dne 20. listopadu 1904 teme v »Ná . Politice«

:

Ukonený konkurs hospodáské záložny na Mlníku. Na
námstí mlnickém bylo již od rána neobyejn živo.

K vyzvání okresního soudu sešlo se na ti sta vitel
padlé hospodáské záložny ke schzi, aby schválili ko-

27Rudolf Vrba: Vláda penz.
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nené úty a návrhy, ímž vlastn konkurs byl ukonen.
Zbývá jen ješt formální ohlášení soudní. Vtšina shro-

máždných byli šedovlasí starci mozolovatých rukou,

které tžká práce polní napolo již ohnula v tle. Beze

vší pochyby asi vkladatelé nejmenší, jimž ztráta uspoe-
ných penz zpsobila dojista mnohé trpké chvíle, a na

jichž ele jist strach o úspory a mnohá probdlá noc
ryla vrásku za vráskou Po sedmi letech jsou nyní

vyrovnáni na polovic neítaje v to ztrátu úrok a všecku

tu duševní trýze, které od poátku katastrofy byli vy-

dáni. Sedm dlouhých let trvalo, nežli obdrželi alespo
ástku z toho, co si poctiv ustádali a uložili, a o je

pipravila nepoctivost a nesvdomitost na jedné, lehko-

myslnost, neznalost a híšná dvivost na druhé stran.

A pece se jednalo o pouhý pakatel proti záložn Svato-

václavské, o jejíž likvidaci se má nyní rozhodovati ! Uí-li

se lovk ze škody jiného, pak nech vitelé i lenové
této záložny s ruením neobmezeným si pozorn tuto

zprávu petou a pak snad již konen pijdou k pe-
svdení, že nejlepší urovnání takovýchto záležitostí pro

ob strany mže býti jen tehdy, když jedna strana pi-

jde druhé vstíc a za vedení zkušených osob se vyrov-

nají samy. Schze vitel konala se pesn o 9. hodin
dopolední v místnostech okresního domu za pedsed-
nictví konkursního komisae rady zemského soudu

p. Kallmnzera. Po jejím zahájení pednesl správce kon-

kursní podstaty p. Josef Legner konené úty, které kon-

kursní výbor na základ znaleckého nálezu pp. Josefa

Mahlena a Ferdinanda Kafky schválil. Úty byly vitel-

stvem schváleny a vyjímáme z nich následující: Konkurs
na hospodáskou záložnu mlnickou byl prohlášen

1 1. ledna r. 1898. V den prohlášení byla aktiva 644.236 zl.

13 kr., passiva 1,532.548 zl. 96 kr.
;

schodek obnášel

tudíž 888.312 zl. 83 kr. Vitel bylo pihlášeno v první

tíd 41 s obnosem 57.627 zl. 45 kr., z ehož bylo

uznáno 5175 zl. 10 kr. V druhé tíd byl pihlášen vkla-

datel jeden s obnosem 342 zl., z ehož uznáno 142 zl.

V tetí tíd pihlášeno 1726 vitel, kterým bylo bhem
konkursu vyplaceno po kvótách úhrnem 1,207.428 K 70 h,

tedy 53 -

7 procent. K úhrad schodku pispl bývalý po-

kladník Fr. Winkler obnosem 14.885 K 72 h, lenové
iditelství obnosem 357.217 K 60 h. Po skoneném kon-

kursním ízení inil píjem 1,561.329 K 30 h a výdaj

ovšem rovnž tolik. Mezi útratami konkursního ízení se



— 419 —

nalézají mimo jiné tyto položky: Prozatímnímu správci

konkursní podstaty p. Frant. Stejskalovi 5175 K 20 h,

správci konkursní podstaty dru Tieftrunkovi 80.000 K a

na hotových výlohách 29.142 K 99 h, správci konkursní

podstaty p. Jos. Legnerovi 61.950 K 15 h, náklad kon-

kursní massy 18.198 K 41 h, za revisi znalcm 15.878 K.

atd. Vitelé obdrželi 53*7 pro. a ponvadž už není žádného
jmní, byl uinn návrh na ukonení konkursu. Druhým
bodem programu verejší schze bylo usnesení o likvidit

devíti pohledávek dodaten opovzených s nárokem na

53*7 pro. kvóty v obnosu 377 K 11 h. Pohledávky

schváleny. Na tetím míst byl konen návrh vitel-

ského výboru, aby dosud neuvolnných a té doby ne-

známých uhrazovacích kapitál, jež po pípad se po
ukonení konkursu u rzných soud uvolní a z nichž

by i ást mohla pipadnouti konkursní podstat, použilo

se tím zpsobem, že dosáhnou-li ástky ty bhem desíti

let po ukonení konkursu a po odetení výloh nejmén
26.000 korun staících na 1 procentní kvótu, pikroí se

ku rozdlení konkursním vitelm. Kdyby se nedosáhlo

té výše, aby okresní výbor použil tch penz k humán-
ním úelm mlnického okresu. K tomuto návrhu ujal se

slova auskultant pan Mašek, který poukázal k tomu, že

za deset let se jist tak vysoká ástka nesejde a že v-
itelé nebudou tudíž míti žádné nadje ani na tu jedno-

procentní kvótu. Jest lépe bráti nco nežli nic a proto

navrhuje, aby se návrh vitelského výboru obmnil tím

zpsobem, že se pikroí k vyplácení plprocentní kvóty,

když se sejde bhem desíti let po ukonení konkursu

13.000 K. Návrh ten byl jednohlasn pijat. Pedsedající

rada p. Kallmnzer po té uvedl, že usnesení schze v-
itel oznámí konkursnímu soudu, který ukonení kon-
kursu hospodáské záložny prohlásí, a schzi ukonil.
Úastníci stáli pak ješt dlouho v hloucích na námstí
a živ rokovali, doká-li se kdo z nich ješt toho, aby
dodaten dostal onen malý obnos. Tímto pomrn ješt
velice dobrým výsledkem skonila vera smutná historie

hospodáské mlnické záložny, jejíž pád otásl svého
asu celým okresem a znamenal finanní i morální záhubu
tak mnohých existencí.

V kvtnu 1904 teme: Velká defraudace v záložn
v Trnovanech. Ve verejší schzi výboru záložny vTrno-
vanech bylo oznámeno, že záložna byla teplickým advo-
kátem drem Hanischem, který nedávno se v Teplicích

27 *
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zastelil, když vyšly na jevo nesprávnosti, jichž jako ná-

mstek editele se dopustil, pipravena o 60.000 korun.

Výbor se usnesl, aby prohlášen byl konkurs. Usnesení
toto psobí v celém okolí veliké vzrušení. Schodek
334.201 korun v nmecké živnostenské záložn v Tepli-

cích. Revisí vykonanou v živnostenské záložn (Gewerb-
liche Spa- und Vorschusskassa) v Teplicích zjistil se

schodek 334.201 K 90 h, ježto aktiva vypotena na

821.623 K 19 h, passiva na 1,155.825 K 9 h. Na uhra-

zení schodku má se užiti reservního fondu 16.300 K,

splacených vklad len 46.716 K, dále nesplacených

ješt vklad asi 50.000 K, zisk za letošní rok(?) asi

15.000 K, celkem 128.000 K. Neuhrazený schodek by
tím byl obmezen asi na 206.000 K. Aby vkladatelé a

dlužníci nebyli poškozeni, uspoádá se zvláštní sananí
akce, a oekává se, že hlavn správa msta uiní po-

tebné kroky k záchran záložny a jejích len i vitel.
Zajímavo jest, že nmecké listy úpln mlí o tom, jakým
zpsobem schodek povstal. Proslýchá se však, že ne-

vznikl pouze ztrátami, nýbrž hlavn zpronevením n-
kolika vtších sum. »Národní Politika« pinesla tuto

zprávu: Jak dlouho trvá konkurs i nepatrné záložny a

kolik penz pohltí jeho projednání? V srpnu roku 1898
byl soudem krajským v Olomouci na jmní záloženského

výpomocného spolku v Dolní Dlouhé Louce u Unova,
zapsaného spoleenstva s neobmezeným ruením, uvalen

konkurs. Že k tomuto konci došlo, zavinilo jednání

jistých initel spolku a intriky osob, s nimiž tito stáli

v osobním spojení. Obnášeli schodek necelých 20.000 K !

Nehled k trestním dohrám, které konkurs ten ml v zá-

ptí ped tylenným senátem zdejšího soudu krajského,

zamstnává konkurs onen do dnešního dne, tedy skoro

již 5 let, ješt soudní úady. Byl sice projednán až

potud, že na jedné stran vitelé záložny na svých po-

žadavcích obdrželi jen nkolik málo procent, na druhé

stran však shrábl správce konkursní podstaty za práce

své o mnoho tisíc zlatých více, nežli obnášel skutený
schodek záložny. Nyní pak oznámil zdejší soud krajský

ve vyhlášce práv vydané, že zbývající ješt nedoplatek

vitelm záložny v úhrnném obnosu okrouhle 93.000 K
musí zaplatiti bývalí lenové zmínného, již tém ped
5 lety v konkurs upadnuvšího spolku. len tch je

úhrnem asi 400. V posledních dnech rozeslána jim byla

patiná uvdomní. Byly toho pravé spousty doporue-
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ných list. Aby spletitá a obtížná tato záležitost mohla
býti vyízena, po pípad aby snad bylo docíleno v ji-

stých bodech njakého narovnání, ustanovena stání, a sice

na míst samém, totiž v Dolní Dlouhé Louce, kamž
v prvních dnech píštího msíce odebée se zvláštní

soudce z Olomouce. Je ovšem otázkou, bude-li tím celá

záležitost již urovnána, nebo nenastanou-li nové spory,

které mohou táhnouti se do nekonena. Ješt drastitjší

dkaz podává konkurs, který již ped 23 lety uvalen

byl na záložnu v jisté obci na Plumlovsku. Konkurs ten

de facto není do dnešního dne ukonen. V ervenci 1907
pinesly denní listy tuto zprávu: Dvoumillionová zpro-

nevra v nmeckém penžním ústavu. Dnes má hospo-

dáská spoitelna a záložna v Most mimoádnou valnou

hromadu, na které pojednáno bude o její likvidaci. Ústav

je ke kroku tomu donucen zpronevrou, jak již dnes do-

znává, v obnosu 2 million korun. editel ústavu Moic
Uhl byl v pátek ze služby propuštn. Když zpráva o de-

fraudaci rozšíila se v pátek po mst, zpsobila v nm
velký poplach a pedevírem i vera byl ústav obléhán
lidmi, kteí si hromadn picházeli vybrat uložené v nm
peníze. Pedsednictvo jeho se však usneslo nevypláceti

nikomu nieho a vykati výsledku dnešní valné hromady,
což poplach a rozilení v mst jen ješt stupovalo.
Spoitelní vklady ústavu obnášely dle bilance z roku 1903
4*6 milí. korun, vi nimž byly: reality 385.000 K, konto-

korent 2 milí. kor., parcelaní pjky 1*4 milí. kor. a

hypotení pjky 0'57 milí. kor. Mostecká hospodáská
spoitelna a záložna, spoleenstvo s ruením neobmeze-
ným, založena byla r. 1878 a vynášela v prvých letech

15%, kterýž výtžek postupn klesal a inil r. 1904 jen

7V4%. Nepodaí-li se její sanace, znamenalo by to pro
Most katastrofu, která v hospodáském ohledu byla by
ješt vtší, nežli jakou postiženo bylo známým propad-
nutím etných dom do hlubiny, protože utrpli by jí

nejen podílníci a vkladatelé, ale celý mostecký okres.

Zpronevry provádny v ní byly po adu let.

Podivné svtlo vrhají na vnitní pomry penžního
ústavu dv zprávy, uveejnné v listu pardubickém »Sa-

mostatné Smry«. Dne 27. ledna 1909 pinesl jmeno-
vaný list tuto správu

:

»Pánm pisatelm anonymních vyhržných dopis!
Až do dnešního dne domýšlel jsem se, že jsou na svt
lidé charakterní, kteí touží po poádku a zasazují se
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s plným úsilím o odstranní osob kompromitovaných
z veejných postavení a jen ze zištných ohled o pední
místa se derou. Dnes jsem o jednu zkušenost bohatší,

a sice: Jest zjištno, že Frant. Kostelecký byl pehlížíte-

lem út ve spoiteln, v dob, kdy jednalo se o na-

lezení zpsobu, jakým byl by závod poškozován o veliké

sumy. Tajná schze odbývala se v bytu editele spoi-
telny a p. František Kostelecký tvrdil, že vše jest ve vzor-

ném poádku. Spoitelna byla nejen poškozena, jak po-
zdji zjištno, ale i pan pedseda vypjil si peníze

z ústavu a sice 18.000 zl. ili 36.000 kor., a nemá práva

len editelstva vypjovati si z téhož ústavu a editel

kanceláe vypjil si jiným zpsobem velký obnos, který

zachránil p. Dr. Josef Štolba, c. k. notá v Pardubicích.

Souasn kolovaly zde také smnky z Lyonu, z nichž

nkteré za dubiosní prohlášeny byly. Kdo je tam dával,

ví zajisté pan Frant. Kostelecký. A tento pán, pedák
pokrokového hnutí, pedseda grémia, úedník továrny

J. Frankovy, pedseda »Východoeského úvrního ústavu«

a censor Rakousko-uherské banky je hájen ve veejném
shromáždní Dr. Lipíkem, o kterém »Osvta Lidu«

uvádí

:

»To ovšem znamená, jak zdraznil pan Dr. Lipík,

Že vzájemné štvanice, zrádcování a obviování z ne-

vlastenectví a rzného »zaprodanství« a jak se ty všechny
nekulturní zbran, kte ými ten náš veejný život zvlášt

u nás v Pardubicích sesurovován a otravován, byly ulo-

ženy do musea. Snad díve mohla tato slova psobiti.

Dnes jest pozd. Žádám od veejnosti spravedlivý soud,

nebo pražské roury úlohu již dohrály, a ani naše msto
ani naše zubožená vlast nebudou toužiti v této tžké
dob po novém skandálu, po rourách pardubických.

Pišla i Skupice. Pedložím obecenstvu doklady, zda

bylo vše v poádku, ano ješt nco více, pedložím ve-

ejnosti listinu, že se o tom vdlo v první ad. Bo-

joval jsem proti schované koterii a výsledek hlaso-

vání i nynjší jednání p. Kunzovo v rourové afée mi
dává za pravdu. Ano, byly zde rovnž inny pokusy

úplatkové, byly vraceny 2 bedny zboží f p. starostou,

p. Soukupem padesátka. To vše jsem dokázal a vynalezl

i se ssací rourou u Skupice.

Byl jsem kaceován v »Osvt Lidu«, bylo mi spí-

láno, spisek proti mn vydán a nyní klidn má »Osvta
Lidu« inserci p. Kunze. Tento dobrý list, který vše od-



haluje, nezapomnl ani na konsum. Psal o konsumu a

pojednou obecenstvo etlo lánek proti. Hrza ! Pojednou
vydalo grémium zprávu a ve vydání je položka »za za-

sláno« ohledn konsumu 13 K 60 h. Tedy boj proti

konsumu byl zaplacen! Nevyítám novinái nikdy pí-

jem penz, je dosti skrovný, ale když jsem si útoval
odvolání Opitzovo, které musel prohlásit » Sokolu «,

»Osvta Lidu« v brožurách rozesílala do svta, ano,

když jsem dokázal, že mám pravdu a soud mne osvo-

bodil, tu i porotní soud napadli a u Stebských dr.

Lhota pednášel o porotních soudech a dom jej do-

provázel úedník, který fingovaným telegramem mne vy-

lákal do Peloue. Nyní nech soudí obanstvo, kdo
vinen a kdo mže vi veejnosti zastupovati poctiv
pední funkce, vyžadující plné dvry.

«

Dne 12. bezna 1909 pinesl týž list zprávu redak-

tora Štpánka následovn

:

V »Osvt Lidu« proloženým písmem vyznaeno
jest opt moje jméno. Táže se AI. Hajn v lokálce, k re-

zivé jeho barv úpln se hodící, pro mne v Chrudimi
nepedstavili p. dru Pacákovi? Nebylo toho teba, Aloise

Hajné, nebo pan doktor zastupoval moji manželku a

mne v Kutné Hoe ped porotou, když žalovali jsme
red. Dubského, jako zodpovdného redaktora »Osvty
Lidu«, pro niemnou vylhanou lokálku rázu sprostého.

Dubský odprosil nás a my odpustili. Pi procesu vyšlo

na jevo, že pijal tento redaktor, již Herbenem trefn
vylíený, zprávu od duševn chorého lovka, který také

u soudu pod písahou prohlásil, že to, co napsal, není

pravdou. Nebylo tedy teba mne pedstavovati. Nadarmo
pan Hajn není zabarven do rezava.

Jinak se má vc s p. drem Pippichem, který prý

protestoval proti mému pipuštní do dvrné schze.
Rekl-li to dr. Pippich, o tom se pesvdím. Ale K 13*60

nedostane Hajn za tuto lokálku jako za lánek proti

konkursu. len editelství Východoeského úvrního
ústavu, nejdvrnjší pítel censora filiálky Rakousko-
uherské banky Frant. Kosteleckého, pedsedy grémia a

rovnž lena editelství Východoeského ústavu, bývalého
pehližitele út ve spoiteln, v dob, kdy utrpla škodu
900.000 K, v dob, kdy Lyonské smnky šly na odbyt,

odhadcové dluhovali adu anuit, kdy pedseda kanceláe
padlal podpisy na smnce, znjící na vysoký obnos,

kdy pedseda spoitelny nesml si vypjiti peníze
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z ústavu, a on vypjil si 18.000 zlatých v dob, kde

se tito lidé sami upomínali. Tito lidé jsou leny »So-

kola« v Pardubicích. Red. AI. Hajn jeví schopnosti k p-
sobnosti v ústavu penžním.

Jak z dívjších dob známo, ukraden byl dopis

z kanceláe zemské donucovací pracovny a uveejnn
v »Osvt Lidu«, Hajnov to majetku. Síedujeme-li in-
nost p. Kosteleckého od sv. Jana ped zámkem až do
úmrtí korunního prince, od noního karbanu až do doby,

kdy v kostele pedzpvuje, shledáme, že se hledali

všichni, co jsou v editelstvu tohoto ústavu. Lidé tam
již jsou, advokát, pokroká také, tabule jest jen plátná,

jakoby oznaovala, že nic na svt netrvá vn a vši-

chni jsou v editelství. Kdo tam as bude dlat vránu?

Snad také pan dr. Pacák o všem tom slyšel a jako bý-

valý ministr blahosklonn promluvil nkolik^ slov s red.

Hajném a daroval mu e poznamenanou. lovk neví.

Baruchv proces není u konce. Proto pozor, p. Hajné,

na zrcadla.

Že v té rad zrnko pravdy,?

již ten fakt nás pouí,
že od soudc brává zlato,

kdo cit k vlasti umuí.

Aby se nezdálo, že se jen ve spoitelnách neb zá-

ložnách bere z plných kas, uvedeme zde soukromé pod-
vodníky. Dne 28. ledna 1906 píší »Nár. Listy«. Opt
defraudace. Tajemník mstského úadu v Peloui K. H.

Ošádal zpronevil z obecního majetku vtší obnosy
penz, což se objevilo pi revisi, jíž jest tém milionový

majetek tamjší obce nyní podroben. Býv. tajemník K.

H. Ošádal byl díve úadníkem mstským v Novém
Bydžov, a na etná doporuení obdržel místo tajemníka

v Peloui. Všude tlail se do popedí a tak získal si

dvru, které zneužil. Když revise pišla na stopu de-

fraudace, do posledního okamžiku tvrdil, že je nevinen;

musil však lenm mstské rady odevzdati klíe od po-

kladen a obdržel dovolenou. Po zjištní vtších obnos,
jím zpronevených, piznal se, s podotknutím, že hrál

na burse, naež byl místa tajemníka zbaven. Píina
však zpronevry jest zpsob jeho života a rodiny, na

nž píjmy daleko nestaily. V sobotu dopoledne obeslal

jej rada zemského soudu, pan Josef Javrek, k výslechu,

kamž se dostavil a byl již ponechán ve vazb.
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»Našinec« dne 11. listopadu 1906 píše: Fischer

ped soudem. Dohru konkursu, který dne 22. ervence
1902 byl uvalen olomouckým soudem krajským na jmní
stavebního podnikatele Moice Fischera, tvoí hlavní pe-
líení, které vera o 9. hod. dopoledne zaalo ped ty-
lenným senátem soudu krajského v Olomouci. Státní

zastupitelství podalo na Moice Fischera, dne 8. pro-

since 1839 v Kojetín narozeného, do Olomouce pí-

slušného, židovského vyznání, ženatého, protokolovaného

obchodníka v Olomouci, žalobu pro pein zavinného
úpadku dle § 486. tr. z., a sice ve tyech smrech kva-

lifikovaný : a) že M. Fischer nemže dokázati, že v ne-

možnost, zplna zaplatiti svým vitelm, upadl jedin
neštstím a nehodami jím nezavinnými; b) že konkurs

neohlásil vas, t. j. když jeho passiva byla vtší nežli

aktiva, nýbrž ješt nové dluhy dlal a splácel
;

c) že pe-
depsané obchodní knihy bu vbec nevedl nebo je vedl

nedostaten; d) že konen stavbou sladovny v Holii
pustil se do odvážné spekulace, která nestála v žádném
pomru k jeho jmní. Po petení obžaloby prohlašuje

Fischer na dotaz pedsedv, že v žádném smru se vin-

ným býti necítí. Podává pehled své innosti v Olo-

mouci.

Stavtí poal v roce 1883 a sice prý ml tehdy

vlastní kapitál asi 70.000 zlatých, který prý investoval

do stavby hotelu »Austria«. tyi domy, které byl vy-

stavl v dalších tyech letech v sousedství »Austrie«,

musel však prý již zatížiti u penžních ústav. Pechá-
zeje k otázce stavu svých aktiv, trvá Fischer na svých

odhadech nemovitostí i movitostí. Pozemky odhadnul
na 440.000 K. Sladovna v Holii byla prý prodána
o 700.000 K pod skutenou cenou. Movitosti zejména
zboží v cihelnách bylo prý odhadováno lidmi, kteí prý

jemu za mák nerozumli a prodáno po vtšin za babku.

Veškero své neštstí svaluje Fischer na holickou sladovnu
a zejména tu okolnost, že pozdji byl nucen v ní sám
sladovat a sice již pozd na podzim, když ped tím

marn se byl shánl po vhodném nájemci. Na domy
prý hrav obstarával si »klidný a solidní úvr«, na sla-

dovnu však nemohl prý si opatiti znanjší úvr, akoli
se o nj ucházel u mnohých penžních ústav (Živno-

stenská banka, Prmyslová banka) a když pece ml úvr
tém již v rukou (záložna ve Vys. Mýt), zhatila prý

to jemu konkurence a boykot v novinách.
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»Týden« dne 26. ervence 1907 píše: Ku kolosální

defraudaci v nemocenské pokladn rukavikáských po-

mocník v Praze. Nedlní pražské noviny pinesly sen-

saní zprávu, že v nemocenské pokladn rukavikáských
pomocník v Praze shledána byla na pomry obrovská
defraudace 10.000 K. Defraudant zjištn byl v osob
dlouholetého pokladníka pokladny této rukavikáského
pomocníka Václava ezníka, který vzat byl do vyšeto-

vací vazby, v níž se k inu tomu piznal, uvádje, že byl

k defraudaci té sveden nouzí. To ovšem zloinné jeho

jednání v tom nejmenším neomlouvá, jako není žádnou
omluvou pro možnost skutku toho, že pachatel jeho zdál

se prý býti mužem spoádaným. Defraudovati a utratiti

10.000 K penz není žádná okamžitá nahodilost, k tomu
jest zapotebí dlouhého asu a ješt více — veliké nedba-

losti dozorích initel. Jak jest to možno, že revisoi

út nežádali ke všem položkám píslušných doklad?
Pro pokladníkovi vitelé nemocenské pokladny ekali?
Pípad tento jest novým dokladem nespoádaných po-

mr, jež u nás leckde ve správ svených penz panují.

Kdyby se bezohledn a pesn revidovalo, kdyby dozorí
orgány revisory k zodpovdnosti volaly, nemohlo by u nás

k takovýmto pípadm docházeti. Ale u nás jest možno,
že 1000 zl. roního platu mající úedník okázale ron
vydává 5000 zl. a nikomu to není nápadné, až když na-

stane katastrofa, každý se diví, pro viditelného zlodje
dávno nezaveli. A nyní noviny píšou, že rukavikáský
pomocník zdánliv za dv léta pro sebe spoteboval

10.000 K a nikdo to nepozoroval, tak že musil lacino

bydlící, chud se šatící, hospody nenavštvující defrau-

dant ten, aby takovouto sumu mohl nepozorovan roz-

házeti, polykati desítikoruny. Proto pípad tento znovu
svdí nejen o zloinnosti svého pvodce, ale také

o trestuhodné nedbalosti a lehkovážném šlendriánu, který

v penžitých záležitostech u nás panuje a pes tu chvíli

se manifestuje. Voláme všude po nejpísnjší revisi a po
nejostejším dozoru, jejichž nekonání jest na defraudacích

spoluvinno.

Nesetné jsou krádeže socín v pokladnách dl-
nických. Dne 15. kvtna 1904 vykradena byla pokladna

asopiseckých zízenc ve Vídni. Vykradeno bylo 800 K
hotových, 44.600 K spoitelní knížka. Zlodjem, byl

socínský agitátor František Šmiedl. Takových socínských

zlodj je do roka celá spousta.
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V lednu r. 1908 octla se v denních listech tato

zpráva

:

Úžasný pípad korrupce v agrárnické korporaci.

Jedním z kardinálních požadavk rolnictva jest, aby do-

stalo se mu pímých dodávek vojenských, aby odstranni
byli rolníka i stát okrádající lieferanti — pekupníci.

Ministerstvo v posledních letech zadává také ve vtší míe
dodávky hospodáským spolkm a korporacím, skladištím

a jiným rolnickým institucím. Letos zadána byla mimo
jiné dodávka ticeti vagon ovsa Ústední Jednot
hospodáských spoleenstev v Praze. Ústední Jednoty

zmocnili se agrární pedáci a vládnou v ní neobmezen.
Pedsedou jejím jest zemský poslanec za Jaromsko pan
Dvoák ze Sán. Pána tohoto sice volební jeho okres od
zvolení nevidl, vždy nemá asu zajeti mezi své volie,

ježto musí všechny své síly vnovati Ústední Jednot.

Jak se v agrární korporaci té hospodaí, ukazuje tento

pípad. Akoliv zadávka ovsa Jednot stala se s výslovnou
podmínkou u ministerstva, že Jednota musí kupovati

oves jen od len hospodáských spoleenstev, totiž od
producent, zadal její výbor celých 30 vagon známému
nmeckému židu Lawetzkymu v Golovu Jeníkov. Jest

to týž Lawetzky, který jest postrachem trh na áslavsku,
Kutnohorsku, Podbradsku a na celé eskomoravské
vysoin. Jak, pro a za dostal Lawetzky tento kšeftíek

od Jednoty — veejnost se nedoví. Jisto však jest, že

pan Dvoák ze Sán a pan Lawetzky jsou osobní známí.

Le pes tuto osobní známost pan Lawetzky pana Dvo-
áka šeredn napálil. Dodal 11 vagon, a když oves

poal stoupati, udlal »rest« a pestal dodávati. Ponvadž
však Ústední Jednota byla eráru smlouvou zavázána

oves vas dodati — jinak by musili páni agrární le-
nové pedstavenstva platiti osobn znané pokuty, a oves

byl by opaten na jejich úet — usneslo se slavné ped-
stavenstvo Jednoty nedodaných 19 vagon zakoupiti

nikoliv pímo od rolník producent — nýbrž od jiné —
zase židovské — firmy. Ten špásek stál Ústední Jednotu
pl tvrtá tisíce korun. O pl tvrtá tisíce byla tedy

hospodáská spoleenstva pipravena. Akoliv jednota

nebyla v právu, ponvadž smlouva její s Lawetzkym byla

velmi nedokonalá a v neprospch Jednoty — žalovala,

chtíc se ped veejností krýti, Lawetzkého na zaplacení

pozbytých 3500 korun. Ovšem, že i tento proces slavn
prohrála a spokojila se »smírem« jí nabídnutými 1000
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korunami. A aby celému jednání tomu nasazena byla

koruna, zastupoval eskou agrární korporaci v processu

s Lawetzkym známý sloup nmeckého kasina pražského

dr. Moritz Wedeles. Dr. Moritz Wedeles jest však znám
ješt jinak. Jest totiž právním zástupcem cukrovarnického

kartelu. Strana agrární podává v íšské rad pilný návrh
proti kartelm, ale právní zástupce kartelu zastupuje

souasn nejdležitjší agrární instituci — Ústední jed-

notu hospodáských spoleenstev. Aby to však eským
sedlákm, kteí musí klopiti korunky na »organisaci«,

nebilo tak píliš do oí, dovedl to pan právní zástupce

šikovn zaíditi. Pan dr. Wedeles požádal místodržitelství

za zmnu jména ve Weden, — a tak zastupuje pan
dr. Wedeles kartel a pan dr. Weden Ústední jednotu

agrární. Strana agrární chtla býti stranou upímnou, a což

nkteí pedáci její? »A Brutus zajisté byl hodný muž,
a všichni druzí hodní muži jsou« — to ekl Shakespeare,

a my pouze konstatujeme beze všech poznámek . . .

Tak svt všudy kií — tam u tch klerikál jsou

zlodjové — a zatím ? Kam se jen ohlédneme, všude
plno podvodník a zlodj, a práv ti, kteí nejvíc kií —
sami kradou.

V listopadu r. 1906 oznámil » Pozor « následující:

Pád nmecké penžnické firmy W. C. Hirsch v Olo-
mouci. Ped krátkou dobou napovdli jsme, že v Olo-
mouci chystá se nový veliký úpadek nmecké firmy,

kterýžto pád v hospodáském život Olomúcka vyvolá

veliký otes. Vera, kdy pondlní íslo listu našeho již

octlo se v knihtiskaském stroji, bylo o pádu tom roz-

hodnuto: nad penžní firmou W. C. Hirsch vyhlášen

vera konkurs. Po stavebních spekulantech Mo. Fische-

rovi a Schnúrerovi, po pádu sladovnických firem Kubel-
kových a po obrovských ztrátách, jež penžní ústavy

eské utrply za rznými nmecko-židovskými švingulanty,

jest to nová krutá národohospodáská rána, která na

Olomouc a celý kraj dolehla a kterou — pohíchu !
—

optn eský lid za pespílišnou dvivost svou oproti

nmeckým a židovským spekulantm nejtíže bude po-

trestán. Passiva smnárny W. C. Hirsch obnášejí daleko

pes 1,200.000 korun. Veškery vklady v obnosu 650.000
korun jsou úpln ztraceny. Celá ada eských živnost-

ník, obchodník, rolník atd. jest pipravena úpadkem
firmy té o veškery svoje úspory. Mnozí eští živnostníci

ztrácí zde 12.000, 18.000 až i 40.000 K. Nkteí, davše
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se zlákati o 1 pro. vyšší úrokovou sazbou, uložili zde

veškerý majetek a stali se nyní úplnými žebráky. Nej-

citelnji postiženo bude pádem smnárny té knžstvo,
rzné církevní korporace, ehole atd., jež s nejvtší ob-

libou smnárnu W. C. Hirsch vyhledávaly, a máme tu

dosti penžních ústav velkých, ve kterých jakákoliv

možnost ztráty úpln jest vylouena. Akoliv poslední

doba tolik smutných a výstražných píklad práv na

Olomúcku nám poskytla, že nesmí se svovati eský
kapitál nmecko-židovským podnikm, a a máme tu

tak silné a zajištné eské penžní ústavy — pes to vše

lidé naši jak slepí zanášeli úspory své a veškerý majetek

svj do smnárny W. C. Hirsch, a penžní podnik ten

žádné kontrole nepodléhal a a žádné záruky nepo-

skytoval. A takovýchto nmeckých penžních soukromých
podnik, jež operují z nejvtší ásti jen eskými penzi,
žádné kontrole, žádné povinné revisi nepodléhají a žádné
spolehlivé záruky neposkytují, jest ješt v Olomouci n-
kolik, jež všecky jsou jak pára nad hrncem, a u nichž

mžeme se záhy dožiti téhož, ehož nyní u firmy W. C.

Hirsch jsme se dokali.

Pád nmecké penžnické firmy této pipravoval se

s velkou rafinovaností již dlouhou dobu, tém pes
jeden rok, a zvlášt v posledním msíci »uklízelo se«

pod vedením právnickým tak dkladn, že na ubohé
vitele nevypadne takka zhola nieho. Ješt v posled-

ních dnech chodili do smnárny W. C. Hirsch lidé dobro-

dušní ukládati své úspory a veškeren svj majetek.

A majitel závodu i úedníci brali o pekot peníze jim

donášené; peníze ty ovšem ihned mizely, takže když
následujícího dne ukladatel, poplašený zvstmi o situaci,

v níž smnárna se octla, pišel si pro své peníze a žádal

o jejich navrácení, neobdržel již více nieho . . . Každý
se diví, jak v právním stát mohlo se podobné okrádání

a olupování lidí trpti, a že píslušné orgány zavas ne-

zakroily, aby lupiství takovému uinily pítrž. A majitel

závodu dosud ponechán je na svobod, rovnž i úed-
nictvo závodu, a na základ bilancí již dávno musili

vdt, že jsou passivními a že dalším pijímáním vklad
dopouštjí se in protizákonných a trestních ! Nad tím

panuje všeobecné rozhoení a znané rozechvní. Majitel

závodu Kaisersheimb již ped dvma msíci vypovdl
byt, a vdl tudíž již tenkrát, že pád jest neodvratný;

pes to vše, až do poslední chvíle, v závod peníze
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chuas jako »vklady« se pijímaly
!

(Kaisersheimb od-

sthoval se do Vídn.) Ozývají se se všech stran d-
razné hlasy, aby státní zastupitelství plnilo svou povin-

nost. Že v Olomouci dochází ku pohnutým výjevm, a že

náek oloupených chuas jest veliký, není teba zvláš
podotýkat. Prozatímním správcem konkursní podstaty

jmenován p. dr. Ant. Geisler. Se strany jistých kruh,
jež Kaisersheimbovi v díle jeho vydatn napomáhaly,
pracuje se mezi viteli k tomu, aby dr. Geisler za

definitivního správce konkursní podstaty potvrzen nebyl,

a aby kruhy ty na prospch svj a Kaisersheimbv dílo

zhouby na chuasích vitelích dokonati mohly . .
.
Jest

jisto, že úpadek firmy W. C. Hirsch bude míti za ná-

sledek ješt nkolik úpadk jiných v Olomouci a v okolí.

Pro vydavatel » Pozoru « pan Knechtl píše stále

o nmecké firm, nevíme, firma je pece židovská.

Žid Hirsch okradl, jak se pozdji ukázalo, obecen-
stvo o 3 miliony korun. Docházel k nmu také olomoucký
kanovník Grimmenstein. Mnoho penz dobroinných
a nadací chudinských židovský ten zlosyn zpronevil.

d) Zpronevra v raiffeisence v Kostomlatech
pod ipem.

»Právo Lidu« pineslo dne 19. dubna 1911 tuto

zprávu

:

Agrární defraudace 31.000 korun ve spoitelním a

záložním spolku v Kostomlatech pod ipem. Práv
v dob, kdy agrární organ isace chystají se oslavovati

151eté jubileum innosti Ústední jednoty hospodáských
spoleenstev v král. eském, kdy na oslavu 1500 kam-
peliky a 2000 spoleenstva konán býti ml II. zem-
ský sjezd tchto spoleenstev, dochází

v
z roudnického

kraje zpráva, že v Kostomlatech pod ipem ve spoi-
telním a hospodáském spolku, v kostomlatské raiffei-

sence spáchána byla agrární defraudace, již za obt padá
více než 31 tisíc korun ! V ad obcí, v nichž nacházejí

se místní agrární záložny, jest také obec Kostomlaty.

V této obci založena byla ped lety záložna a zapsána

do rejstíku jako spoleenstvo s ruením neobmezeným.
V ele spolku stál výbor ze samých vrných a horli-

vých agrárník, pouze podadné funkce svovány byly

nkolika domkám. Hlavní slovo ve spolku vedl po-

kladník Josef Vorlíek a pedseda dozorí rady Josef

Svoboda, nájemce dvora v Kostomlatech. Jak Svoboda
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tak i Vorlíek byli dobrými kamarády a zuivými agitá-

tory strany agrární. Zejména Vorlíek pi minulých íš-

ských volbách horliv kandidoval proti kandidátu naší

strany soudr. Biovcovci, když pak v obci Kostomlatech

agrárníci dobyli vtšinu hlas, uspoádány veliké pitky

na oslavu vítzství. Svoji protisociáln demokratickou hor-

livost zachoval si až do okamžiku, kdy jeho malversace

propukly a kdy dle práv provedené revise temi revi-

sory Ústední jednoty by zjištn schodek 31.000 K.

Nepoádky byly zjišovány jedním revisorem po ti

dny
;
když pak materiálu se kupilo, povolán byl revisor

druhý a krátce i tetí. Pi revisi shledáno, že hospoda-
eno zloin již od roku 1905. Jedním soudruhem na-

ším, který již ped asem pozoroval, že není vše v po-

ádku, inn byl sice nkolikráte, naposledy v msíci
lednu v sezení pedstavenstva spoitelního spolku návrh

na provedení revise. Pes to, že návrh byl pijat, byla

revise odkládána a nekonala se. Dozorí rada nezasedala

od kvtna 1908 do 1. bezna 1911 a tím nemálo umož-
nila, že Vorlíek mohl po svém zpsobu ve spolku ho-

spodaiti. Nájemce dvora J. Svoboda, pedseda dozorí
rady, nepustil nikdy z mysli agitaci proti sociálním de-

mokratm, ale tam, kde poádek ml udržovati, tam po-

vinnost svoji zanedbával. Pesná výše schodku není do-

sud známa, má se však za to, že ve skutenosti bude
schodek ješt vtší, nebo spolek vedl také nákupy rz-
ných poteb, které nebyly do knih zanášeny, takže mno-
zí odbratelé budou musit odebrané zboží zaplatiti dva-

kráte. Jakmile agrárníkm bylo známo, v jakém stavu

ztrouchnivlé jejich hospodáství se nalézá, snažili se

všechny zprávy o nm ututlati. Nedali o nm do veej-
nosti žádných zpráv, za to ale s veškerou rychlostí d-
vrn svolali domkáe a pod dojmem celé té aféry vy-

nutili na nich úpisy na 6000 K za úelem sanace ! Po-
divuhodná to zásada : kradou-li agrárníci, domkái nech
platí

!

Na majetek Vorlíkv byl sice vložen drem Jare-

šem v Roudnici obnos 30.000 K, tím však není schodek
nijak kryt, nebo cena majetku Vorlíkova nedosahuje

18.000 K. Vorlíek vedl také ve své režii obchod s uhlím

a pi propuklém bankrotu odevzdal na sanaci 3000
korun, které prý má u svých dlužník na pohledávkách.

Bude-li tím co pomoženo, je nejisto
;

jednak není jisto,

jsou-li pohledávky pravé a dobytné, jednak Vorlíek i



— 432 —

v následujících dnech vydával svým dlužníkm stvrzenky

na vyrovnání út. Na povahu jeho vrhá také divné

svtlo tato okolnost : Když vynášena byla z domu jeho

prázdná pokladna, propukl defraudant v cynický smích
a ekl: »To jste si ji, hloupí, mli vzít, když v ní ješt

nco bylo, nyní je pozd. « Aby úastníci byli informo-
váni o dosahu katastrofy, která je tím horší, že spoi-
telní a záložní spolek kostomlatský je spoleenstvem
s ruením neobmezeným, uvádíme zde tato data o jeho

penžních a osobních pomrech dle výroní zprávy Ust.
jednoty za rok 1906.

Spoitelní a záložní spolek v Kostomlatech pod i-
pem zapoal innost svou 1. ledna 1902. Pi založení

ml spolek 68 len, bhem roku 1906 pibylo jich 8,

takže ítal 76 len. Píjmy jeho páily se na 47.424 K
59 h, vydání na 45.778 K 24 h, hotovost pokladní vy-

kázána byla ke dni 31. prosince 1906 obnosem 3197 K
35 h. Vklady u Ústední jednoty nebyly žádné, za to

výpjek bylo za 6381 K 82 h. V roce 1906 vykazo-

váno bylo 430 korun istého zisku. Spolek dostal 300
korun subvence. Stav reservního fondu ke dni 31. pro-

since 1906 udáván byl obnosem 1045 K 72 h. Neoby-
ejn vysoké byly náklady správní, odmna pokladníkovi

atd. Kdežto na p. v Charvátci v okresu libochovickém

spoitelní spolek se 77 leny a 54.520 K 94 h píjm
ml náklad správních pouze 1038 K 72 h, vykazoval

spoitelní spolek v Kostomlatech pi stejných asi po-

mrech majetkových a osobních náklad správních

12.555 K 44 h.

Spoitelní spolek kostomlatský vykazoval nejvyšší

náklady správní ze všech spolk v celém okresu libo-

chovickém, litomickém, lovosickém, roudnickém, úste-

ckém a jesenickém, krom dvou výjimek nejvyšší ná-

klady správní v celém obvodu c. k. krajského soudu v Litom-
icích, již tato fakta vrhají píšerné svtlo na hospodáství
Vorlíkovo v kostomlatské raiffeisence. Jest to ostatn
hospodáství takové, jaké odhaleno bylo již v celé ad
agrárních riaffeisenek, na jaké si nedávno stžoval sám
vdce agrárník Udržal, když zjistil, že v Pardubicích

v družstvu, jemuž v ele stál jeho bratr, zmizelo nko-
lik vagon ovsa, jaké pivedlo k pádu adu jiných raif-

feisenek. O vynešení defraudace na veejnost mají zá-

sluhu soudružské »Rudé Proudy« v Roudnici
;
když » Ru-

dé Proudy« pinesly první zprávu o agrárním nospo-



— 433 —

dáství kostomlatském, zmocnilo se celého okresu krajní

vzrušení, kruh agrárních pak pímo zdšení. Agrárníci

již pedem tušili, že in ten nezstane bez odvety, ale

že podipský lid s defraudanty náležit sútuje.

Na to odpovdl »Venkov« dne 30. dubna následovn :

Raiffeisenka v Kostomlatech pod ipem. Ve Spoi-
telním a záložním spolku v Kostomlatech pod ipem
byly ústední jednotou eských hospodáských spole-

enstev zjištny pi generální revisi nepoádky. Poklad-

níkem spolku Jos. Vorlíkem zproneveno 30.000 K.

Suma tato rodinou pokladníkovou byla ihned po od-

krytí nepoádk hypotékárn uhražena. Škoda nikomu
nebude zpsobena. I funkcionái spolku, kteí svojí ne-

dbalostí nepoádky zavinili, vyjdou z neblahé píhody
velmi lacino.

Naprostá dvra inovník v osobu pokladníkovu

a následek toho : nedostatená — ne-li žádná pedbžná
kontrola i v pípadu kostomlatském hrály stžejní roli.

Kostomlatská Raiffeisenka mohla býti jen dotud udržo-

vána v poádku — a také bývala! — dokud všichni

funkcionái její stáli na svém míst a konali povinnost.

Jakmile však pravidelná domácí kontrola pestala, jak-

mile inovníci Raiffeisenky kostomlatské z pohodlnosti

a dvujíce v poctivost pokladníkovu, otže správy

spolkové pustili — dostavily se nutné následky toho.

Zpronevry byly utajeny ve vkladních knížkách, které

není možno pi revisi prohlížeti. To mohla snáze hned
v zaátcích odkrýti domácí kontrola. Již v zárodku mohla
býti nepoádkm uinna pítrž — kdyby bývalo dbáno
pokyn revisor Jednoty. Však na výtku revisorovu, že

úední hodiny nejsou ve spolku zachovávány, následkem
toho že není postaráno o dostatenou kontrolu pi úa-
dování, odpovdla valná hromada len Raiffeisenky

usnesením — že pomry venkovské nedovolují, aby bylo

úadováno dle rady revisorovy a že dosavadní zpsob
úadování, to jest úadování samotného pokladníka

v kterýkoli as pohodlí lenstva nejlépe vyhovuje.

Schváleno tedy tímto usnesením valné hromady lenstva
Raiffeisenky kostomlatské — jednáním pedstavenstva

proti pedpism revise. Po té pokladník onemocnl a

veškeré vedení knih — zastavil. Do vcí spolkových

uvedl nepoádek, jímž se snažil zakrýti malversace ve

zboží, jež bylo již tíže ukrýti. Optná revise naídila

uvedení knih do poádku a nabídla pedstavenstvu, že

28Rudolf Vrba: Vláda penz.
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uvede knihy do poádku sama, jestliže se úkolu toho

neuchopí nkdo z obce. Bylo slíbeno, že pokladník,
— který se zatím uzdravil — vypracuje vše sám. Ústední
jednota se však sliby nespokojila. Vyslala do Kostomlat

lena svého výboru, podnikla novou revisi a pikroila
k revisi generální, pi níž byly schodky objeveny.

Postup Ústední jednoty byl tedy v záležitosti ko-

stomlatské naprosto a do dsledku pesný. Jest znovu
dokladem, kterak družstevní tato korporace bdle pra-

cuje — as výsledky. Vede-li tento výsledek i k od-

krytí nesprávností a, poklesk, pak zrovna jest nutno
ohromný význam Ústední jednoty uznati a po právu a

spravedlnosti oceniti. inností naší Ústední jednoty jest

naprosto znemožnno, aby se v dosahu její psobnosti
dály vci — konící katastrofou a hospodáskou zkázou
lenstva. Takové nebezpeí hrozí tam, kde odkryté ne-

poádky a nesprávnosti se ututlávají a ukrývají, aby mli
po té v záptí nedozírné následky.

Tak tomu bylo na p. pi katastrofálním pádu Svato-

václavské záložny, kde okrádání lenstva po léta bylo

nejen trpno, ale pímo vedoucími funkcionái podporo-
váno. Nedávno byli jsme svdky podobného pípadu
Ústedního svazu klerikálních Raiffeisenek v Celovci —
kde nepoctivostí inovník a » shovívavou « revisí ože-

braeno na tisíce lidí!!

Cosi podobného je pi Ústední jednot naší na-

prosto nemožným a v zásad vyloueným. Až v každé

Raiffeisence, v každém jednotlivém spoitelním a zálož-

ním spolku inovníci úkoly své náležit a dsledn bu-

dou plniti, nálezm revise Ústední jednoty se rozumn
podídí, až se nedají svádti falešnou dvivostí — pak

celý obrovský stroj bude pracovati naprosto bezvadn.
A nyní slovíko k » Právu Lidu«. Ono totiž vera

obratem ruky vtáhlo do této zcela penžní záležitosti

politiku a chtíc vci využiti do voleb — hodilo ji na

krk agrárníkm. Tito dle » Práva Lidu« jsou vším vinni

a jsou — defraudanty. Pi tom se však vedle úmysl-

ných nepravd a dryácnictví — stala » Právu Lidu« velmi

nepíjemná nehoda. Od samého poátku innosti kosto-

mlatské Raiffeisenky byli jejími funkcionái píslušníci

všech politických tábor. I dnes mezi inovníky této

Raiffeisenky zasedá sociální demokrat (p. Jos. Hampejs)
vedle klerikála — a agrárníka. Pan Hampejs zasedá

v pedstavenstvu Raiffeisenky kostomlatské a to zrovna
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v dob, v níž se udála nejvtší ást delraudací. Pan
Hampejs je dokonce — místním pedákem sociálních

demokrat. Bylo povinností všech innovník, aby udr-

žovali poádek. Této povinnosti nemže se vymykati

sociální demokrat, jako klerikál, nebo funkcioná, který

náleží do našeho politického tábora. Všichni jsou vázáni

stejnou povinností — jeden jako druhý. Nech si jen

v » Právu Lidu« osvží pam a vzpomenou neblahého
pípadu defraudace v Rokytníku u Hronova, který zlo-

mil vaz sociáln demokratickému pedáku a dokonce
i kandidátu poslanectví (!).

Tenkrát se ovšem o politickém píslušenství de-

fraudantov v »Právu Lidu« — nemluvilo! V pípadu
kostomlatském nikdo nepijde o krejcar! Defraudovaný
obnos byl rodinou nepoctivého pokladníka úpln uhra-

žen! Není pravdou tvrzení » Práva Lidu«, že majetek

rodiny pokladníkovy má cenu pouze 18.000 K — ma-
jetek ten je odhadnut mnohem výše. Není také pravda,

co » Právo Lidu« roztrušuje, že totiž prý domkáí pod-
pisovali úpisy na 6.000 K. Prohlašujeme po dkladné
informaci, že revisoi Ústední jednoty trvali na plném
zajištní celé differující sumy a nechali všechny nynjší
i bývalé funkcionáe Raiffeisenky — potem 22 •— za-

ruiti na 6.000 K pro pípad, že by jmní pokladníkovo
k úhrad nestailo. Dle zprávy, jež nás z Kostomlat
došla, k použití tohoto ruení funkcioná ani nedojde.

Ohledn cifer, jež » Právo Lidu« uvádí, rovnž je

teba promluviti. » Právo Lidu« píše, že správní výlohy
kostomlatské Raiffeisenky v r. 1906 inily— K 12.555*44

Tedy dle logiky » Práva Lidu« spolek pi obratu ne-

celých 100.000 K vydlal tolik, že na správní výlohy
mohl dáti pl tináctá tisíce a ješt vytžil 430*20 K !

!

Pravdou je, že správních výloh je pouze 252*64 K a

pokladníkovi že bylo z toho vyplaceno — 100 K. Ui-
nilo tedy »Právo Lidu« jakýsi »omyl« jen — o dvanáct
tisíc 300 K.

» Právo Lidu« projevuje pání, aby podipský lid

pi volbách »s defraudanty sútoval«. Defraudant je

pouze — jeden a s tím už je útováno. O mnoho dív,
než » Právo Lidu« k tomu dalo pokyn. My se o poádek
postaráme sami — pro nás nemusí » Právo Lidu« boleti

hlava, ani kohokoliv jiného.

Ústední jednota eských hospodáských spoleen-
stev zaslala » Právu Lidu«, >Hlasu Národa« a »asu«

28
:
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následující pipiš: »Revise Ústední jednoty, která marn
se snažila písemnými zprávami a nálezy revisními donu-
titi funkcionáe ke konání jich povinností, byla konen
nucena provésti revisi generální, t. j., svolati veškeré

dlužníky a vitele a zjisti ti pravý stav spolku, který dle

falešných zápis jinak se jevil. Byl pi tom objeven

schodek 30.000 K, který by! rodinou pokladníkovou ihned

hypotékou uhrazen. Spolek se snaží, aby rodina poklad-

níkova uhradila schodek hotov, což se v nejbližších

dnech asi stane. Majetek pokladníkv oceuje se na

27.000 K, ostatek uhražen pohledávkami pokladníkova

obchodu uhlím, které z ásti již spolkem jsou inkasso-

vány, nebo dlužníky piznány v celkovém obnosu kor.

4000. — V pípad, že by této sumy z majetku po-

kladníkova docíleno nebylo, zaruilo 22 inovník spolku

obnos 6000 K, takže schodek jest nyní úpln kryt. Pí-
ina defraudace tkví v nesprávném úadování, doporu-
jícím stanovám a jednacímu ádu a v pílišné dve
v pokladníka. Na výtky revise ve píin nesprávného
úadování usnášela se valná hromada len, že úadování
takové lenm vyhovuje. Zprávy, že správní výlohy spolku

již v pedešlých letech byly nepomrn vysoké, zaklá-

dají se na omylu, ponvadž výlohy správní neobnášely

více než 200 až 300 K ron.
Nyní si všimnme, jak píše týž list o poklesku ji-

ného muže, který se hlásí ke stran kesanské. »Ven-
kov« pinesl ze soudní sín tuto zprávu dne 25. dubna
1911 :

Klerikální vdce — zlodjem. Jan Jií z Hrazan,

len výkonného výboru strany kesansko-sociální, jednatel

Sdružení katolických zemdlc, hlavní redaktor »Vst-
níku Zemdlc«, pední spolupracovník »Selské Obrany«,
zakladatel etných klerikálních organisací, klerikálních

Raiffeisenek atd. atd.

Tak zní doporuenka lovka, který od nkolika
rok hraje mezi klerikály význanou a — možno íci

— jednu z nejhlavnjších rolí. V roce 1905 vystoupil

Jan Jií Krejí enicky na prvním klerikálním sjezdu na

Svaté Hoe. Tenkrát již enil po boku vdce klerikál

moravských, Šamalíka. Oba hímali jednmi ústy pro

obranu náboženských zásad — proti »bezbožným

«

agrárníkm a hlásali, že se rolnictvo musí sjednotit!

pod praporem jejich — prý »jedin katolickým «. Zde
poíná kariéra J. Jiího Krejího. Vyšvihl se na klerikál-
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ního pedbojovníka a zastává od svatohorského sjezdu

mezi klerikály vdí místo. Krejí je jednatelem Sdru-

žení katolických zemdlc, ped rokem, o velikononím
sjezdu klerikál, povolán byl dokonce v ady nejvyšší

instituce klerikální strany — do klerikálního výkonného
výboru. Pánové Jungr, oba Myslivci, Šafránek, Adámek,
Kaourek a ostatní klerikální pedáci jsou s Janem Jiím
Krejím jedna ruka. Jsou jeho dvrnými kamarády a se

temi posléz jmenovanými tvoí J. Jií Kejí pedsed-
nictvo ^Katolických zemdl«. Také P. Kitzberger,

který stál nedávno ped soudem pro spustlé nemrav-

nosti, byl nerozluným pítelem Krejího . . . » Práce

«

všech tchto klerikálních koryfe se dopluje.

To uznati dlužno: innost J. Jiího Krejího pro

stranu klerikální je horená. Krejí je spoluzakladatelem

celé ady klerikálních organisací. Organisace ty pímo
vydupával ze zem. Stál u kolébky » katolických zem-
dlc « i kesansko-sociální strany — a jest obma
kmotrem.

Co takový byl nejvyšším klerikálním vedením
poven rozsáhlou mocí. Sjezdil na agitaních cestách

tém všechny jihoeské obce. Avšak nejen to. Krejí
ocitl se všude tam po celých echách, kde zdravé

agrární hnutí se zdarem poalo eliti i nejzarytjšímu

klerikalismu. Nejštvavjšími hesly rozncoval J. Jií Krejí
nenávist proti agrárníkm, roznášeje všude, kam jen

šláp!, draí semeno sousedské nenávisti. Ani rodinný
život nebyl ped jeho štvavostí ušeten. Aby agitaní

innost co nejvíce rozepnul a podepel, pracoval hro-

zanský Krejí nejen slovy, nýbrž i pérem. Namáel je

arci do nejkalnjší tekutiny. Kázání Krejího rozšiuje

celá ada klerikálních list. On sám je hlavním redak-

torem »Vstníku Zemdlc «, ústedního to orgánu Ho-
spodáského sdružení eských kesanských zemdlc,
Sdružení eských katolických zemdlc pro král. eské
a Zemského svazu eských hospodáských družstev

a spoleenstev pro král. eské. Vedle toho byl Krejí
hlavním spolupracovníkem »Selského Listu«, a když se

po té Jungr s Kotrbou rozešel, stal se Krejí pedním
spolupracovníkem »Selské Obrany«. Své lánky pod-
pisuje bu plným jménem, neb znakou K— í. Jak te-
nái vdí, vypluje Krejí sloupce klerikálních tiskovin

nejvtším hanobením agrárník. Služby tyto nekoná arci

J. Jií Krejí zadarmo. Je za n bohat odmován
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z klerikálních pokladen a fond. Mezi klerikály ml do-

posud slávu — v kapse peníze.

Pracovníci agrární znají Krejího tém všichni.

Zvláš v jižních echách je málo obcí, kde by se s ním
byli na schzi neutkali. Bude našim horlivým a obtavým
pracovníkm nyní stydno pi pomýšlení, s jakým to

lovkem byli nuceni svádti ptky a ped jakým od-

prcem obhajovali est agrárního praporu.

Vera naskytla se také nám píležitost poznati Jana

Jiího Krejího. Le nestala se tato schzka na enickém
kolbišti, nýbrž v trestní síni c. k. okresního soudu
v Milevsku. A J. J. Krejí nevyhlížel nikterak bojovn.
Spíš se podobal zmoklé slepici, než bojovnému kleri-

kálnímu kohoutu. Není také divu — nebo obhájce

a hlasatel náboženských mrav stál ped soudem jako ob-

vinný — z krádeže. Píhoda J. Jiího Krejího je ta-

kováto :

Les rolníka pana Jos. Racka z Hrazánek sousedí

s lesem hrazanského Krejího. Z lesa Rackova ztrácely

se stromy. Pojednou zmizely dva velké pn a 12. dubna
uízl zlodj dokonce šest borovic na ráz. U sedmé boro-

vice se zastavil. ekl pobožn: »Nepokradeš!« a nechal

ji stát. Zlodjova pobožnost p. Rackovi asi mnoho ne-

imponovala. Došla mu trplivost a zašel^ do Milevska

na etnickou stanici, kde vc oznámil. etnický stráž-

mistr p. Frant. Skramovský ohledal místo, kde krádež

spáchána. Ohledal erstvé paezy, velmi peliv, takka
k nenalezení mechem ukryté. A pak si zašel do lesa

J. Jiího Krejího. Tam nalezl na hromad šest erstv
poražených borovic. A ku podivu! Odíznuté konce
dvou borovic na vlas zapadaly do opuštných paez
v Rackov lese, jako elist do elisti. Po té vedla cesta

arci už jen k Jiímu Krejímu do Hrazan. Když etník
oznámil domácímu pánu úel své návštvy, stavl se

Krejí velmi uraženým. On, tak nábožný lovk —
a krást?! Ale dkazy, které ml strážmistr v ruce byly

silnjší, než nábožná obhajoba Krejího. Hrazanský Jií

proto brzy obrátil. Vzal prý z Rackova lesa zrovna jen

ony dv strážmistrem zjištné borovice — ostatní tyry
jsou prý ze strýkova lesa. »Hrazanská teta« prý Krej-

ímu dala svolení, aby si je užízl a za strýkovými zády

odnesl dom.
Doznání toto — teba ástené — stailo. etnický

strážmistr uinil na Krejího trestní oznámení. Te po-
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ala hoeti koudel plným plamenem. Krejí ocitl se

v úzkých a pišel k p. Rackovi do Hrazánek záležitost

» rovnat «. Domníval se, že takto projeví úinnou lítost

a ruka spravedlnosti že na nho pozbude moci. Nej-

prve nabízel Krejí p. Rackovi náhrady 6 K, pak 10,

20 a dokonce i 24 K. Vedle toho tikrát dobhl na mi-

levskou etnickou strážnici se sdlením, »že již je vc
v poádku« a prosil, aby žaloba se nepodávala nebo
byla odvolána. V téže vci došel si k soudu, avšak na-

darmo.
Konen konalo se v Milevsku ped c. k. okresním

soudcem p. Ludvíkem líení, jehož struný prbh a vý-

sledek je takovýto

:

Pi výslechu tváil se J. Jií Krejí jako neviátko.

Kdo jej nezná, byl by vil, že sám ješt p. Rackovi do
jeho lesa nosil stromy. »Vypjil« prý si 12. dubna
z Rackova lesa dv — »lafky« (tak to ekl do slova!).

A také to uinil v nejlepším pesvdení, že tím panu
Rackovi nepsobí žádné škody — nýbrž naopak jen

užitek! Vždy prý pi probírání lesa p. Racek ony » laky <<

beztak byl nucen vymýtiti. Ušetil tedy sousedovi práci

sám. Dobrák! A dokonce byl odhodlán pi nejbližší

píležitosti p. Rackovi sdliti, jak mu » istí « les a otá-

zati se jej, nežádá-li snad neho za ony »lafky«.

Jak vidno, klerikál se nezape. Všude je stejný!

Soudce : etníkovi jste však zapíral, že jste vbec nco
z lesa vzal. Jak to vysvtlíte? Obžalovaný Krejí: Ne-
pikládal jsem tomu zcela žádné (!!) váhy. Soudce:
V trestním oznámení tvrdí se urit, že jste íkal, že

všechno díví je z lesa vašeho strýka a teprv, když se

prokázalo, že dv borovice jsou z lesa Rackova — pi-
znal jste se. Obžalovaný Krejí

: Já jsem se jen —
opravil (!). Po té následoval výslech svdk.

Prvý svdek, p. Jos. Racek, rolník z Hrazánky, vy-

povídá, že se mu díví ztrácelo již delší dobu. Vedle
dvou silných kmen zmizelo z jeho lesa 12. dubna na-

jednou šest nejlepších borovic, p asi 30 rok starých.

(To jsou ony »la£ky«, jak je nazval Krejí.) Když se zji-

stilo, kdo borovice kradl, pišel k p. Rackovi obžalovaný
Krejí s prosbou, aby jej neudával. Nahradí prý mu
škodu — ale jen s podmínkou, že vc nepjde k soudu.

Dodnes však Krejí nedal náhrady žádné.

Obžalovaný Krejí: Dával jsem vám jen 20 korun,

nikoliv 24 a to proto, abych z toho neml hanbu (! !)
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Svdek p. Racek pipojuje se k ízení a žádá za náhradu

zpsobené škody. Další svdek, p. Fr. Skramovský, et-
nický strážmistr z Milevska, potvrzuje obsah žaloby

a dodává, že obžalovaný J. Jií Krejí druhého dne po
zjištní krádeže nkolikráte pibhl na etnickou stanici

a prosil, aby se vc neudávala. Okr. soudce p. Ludvík
pak prohlašuje, že po podaném trestním oznámení do-

stavil se obžalovaný Krejí k soudu, oznámil, že si vzal

z Rackova lesa jakousi » malikost « a žádal, aby byla

žaloba zastavena.

Na to vynesl soudce rozsudek, jímž obžalovaný Jan

Jií Krejí odsuzuje se na dva dny do vzení postem
zosteného a k náhrad škody, kterou p. Rackovi krá-

deží zpsobil.

To jest vázané, které J. Jií Krejí obdržel na svj
svátek. My a celá veejnost díváme se na pípad kleri-

kála Krejího jako na vážné memento. Lidé takového ka-

libru udávají v klerikální stran tón. Tito lidé odmují
na eském venkov kdo, pokud a kolik je — nábožensky
mravným. Kaourek, Adámek, Kitzberger, Krejí! Spo-
lenost, která krade lidu svdomí, malým dtem ne-

vinnost, est a majetek obanm — jest v klerikální

stran rozhodím tribunálem o náboženské svdomitosti

a mravních zásadách venkovského lidu.

My se nikoho nezastáváme, ale celý ten lánek
»Venkova« je psán tak spustlým zpsobem, že je z každé

písmenky jasno, jaký úel má: hanobit kesanskou stranu.

Agrárníci mají na vrubu svém vtší zlodje, než je od-

souzený Krejí.

» Právo Lidu« pineslo koncem dubna další zprávu
z Kostomlat.

Defraudace v agrárním spoitelním spolku v Ko-
stomlatech. Defraudace ve Spoitelním a záložním spolku

v Kostomlatech pod ipem, o kterých jsme pinesli

zprávy 19. a 20. t. m. s potvrzením ústední jednoty

hospodáských spoleenstev, vyvolávají v postiženém
lenstvu spolku nejvyšší pobouení. Postiženi jsou hlavn
chudí domkái a je tedy pochopitelno, že jejich dnešní

úsudek o agrárním hospodaení jest velice nelichotivý,

tím více, že agrární strana s »Venkovem « v ele po-

užívá vyložených nepravd pi vyliování celého pípadu.
Agrární »Venkov« totiž dne 20. dubna napsal, že po-

kladníkem Vorlíkem zpronevená suma 30.000 K byla

rodinou pokladníkovou ihned po odkrytí nepoádk hy-
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potekárn uhrazena a že škoda nikomu nebude zpso-
bena. Vyžádali jsme si informace na píslušných místech

a zjistili jsme bližší podrobnosti o majetkových pom-
rech pokladníka Vorlíka i jeho rodiny. Ohledn de-

fraudované sumy piznávají již sami agrárníci v asopise
»Podipan«, že iní dodnes ne 30.000 K, ale pes 34.000

korun a íslice tato dle všeho ješt stoupne. Bývalý

pokladník Josef Vorlíek a jeho rodina však vládnou

pouze tímto jmním : Polovikou domku p. 69 v Ko-
stomlatech, k nmuž patí role 469 ve výme 320 tver.

sáh. Jako ve vkladb hlavní jest tam vloženo: pro Ho-
spodáskou záložnu v Roudnici — 2400 K — polovice

1200 K s písl., služebnost doživotního užívání tvrtého

dílu isté pozstalosti po Marii Vodikové — pro Frant.

Vorlíka — a dluhopisem na polovici Josefa Vorlíka a

závazky 15.000 K, úhrnem 16.200 K. Druhá polovika
domku patí Františku Vodikovi a vázne na ní záložna

v Roudnici — 2400 K — polovice 1200 K s písl.,

tatáž služebnost jako výše uvedeno, dále Spoitelní spolek

Kostomlaty 3023 K 34 h s písl. a 14.100 K s písl.,

úhrnem 18.323 K 34 h. Dále vlastní Josef Vorlíek spo-

len s Františkem role . k. 320 ve vl. 136, role . k.

468 ve vl. 236 obce kostomlatské a role . k. 806, 807
a 810 v Lipkovicích. Ped záložním spolkem kostomla-

teckým pedcházejí ješt tyto pohledávky : Hospodá-
ská záložna v Roudnici 2400 K a služebnost pro Frant.

Vorlíka výše zmínná, dále pražská kostelní kasa 2000
korun a záložna roudnická 1400 K.

Konen spolen s Marií Vodikovou má v držení

:

role . k. : 333/2, 341 a 291 v Kostomlatech, na nichž

v jednotlivých vložkách jest zjištn pedem výmnek
Sáry Hellerové, roní dchod Václava Palice 10 K (na

. k. 341) a 7 K (na . k. 291). Marie Vodiková jest

však poloviní majitelkou tchto rolí v úhrnné výme
bez 102 sáh celých 8 strych, což iní pi našem od-

hadu 4800 K a proto polovina této sumy 2400 K jí

patí. Tuto polovici také má úpln istou, na této své

polovici nemá také žádného dluhopisu od záložny ko-

stomlatecké zjištného. Dle výmru katastrálního mají

pozemky celistvou výmru 16 strych a 667 tvereních
sáh a jsou zaneseny ve 3., 4. a 5. hodnostní tíd
s istým katastrálním výnosem 123 K 44 h. — Od tchto
polí sluší odeísti majetek Marie Vodikové, která za

Josefa Vorlíka neruí, to jest 4 strychy, takže zbude
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istý zadlužený majetek 12 strych, 667 tver. sáh a

domek. Kdybychom vzali strych ve velké cen 600 K,

páila by se cena okrouhle na 7600 K a za domek
p. 69 v Kostomlatech 7000 K, tedy úhrnem 14.600 K.

Nehled k výminkm a služebnostem, které nemožno
nám finann pesn zjistit a které v knihách jsou naped
zajištny, váznou také ped záložnou kostomlateckou

dluhy v celosti asi 5800 K, které odpoítány byvše, ob-

jeví nám zcela jasný jediný majetek úhrnem 8800 K,

slovy : osm tisíc osm set korun, který jest deponován
k uhražení celé, tyikráte vtší defraudace. Protože de-

fraudace iní kolem 34.000 K a majetek 8000 K, jeví se

schodek 25.200 K, který jest kryt pouze 6000 K, vy-

máknutými agrárníky na domkáích.
K tomu nutno pipomenouti, že v exekuní dražb

majetek takto cenný nedosáhne ani této výše, a že

i soudní útraty pohltí obrovskou sumu, znanou ást
majetku. Z uvedeného patrno, že »Venkovem « slibovaná

úhrada není pravdivá. Z tchto fakt nemožno nieho
zvrátiti. Hlavním piinním a zásluhou redakce »Ru-
dých Proud « zjištny byly tyto íslice nejen u knihov-

ního soudu, berního úadu — ale také i u evidence ka-

tastru. Jsme žádostiví, jak »Venkov« ujištní »o úplném
krytí« dokáže. Ostatn je už podezelé, pro se museli

domkái upsat na 6000 K, když je všechno kryto ?

»Venkov « také svaloval kus viny na stranu naši, protože

v pedstavenstvu onoho spolku zasedá soudr. Jos. Ham-
pejs. Je sice pravda, že soudruh Hampejs je lenem
spolku, ale pravda jest také, že práv tento náš soudruh

po nkolikráte drazn žádal, aby byla provedena ádná
revise a v protokolu jest také zanešen jeho návrh, v tom
smru uinný. Ale hlasy sociálních demokrat volají-

cích po zavedení poádku byly hlasy volajících na poušti.

Zde by ml »Venkov« píinu oplakávat 34.000

rozkradených korun, to je mnohem víc, než ty dv bo-

rovice, které ukradl odsouzený Krejí. To je rozkradený

celý les! Dle toho, jak »Venkov« píše, byl by závr
z toho: všichni agrárníci zlodji.

»echu pinesl 4. kvtna 1911 tuto zprávu:

Agrárníci se svými pedáky hoké slzy prolévají, že

nyní, v dob pedvolební roztrhl ses agrárními defrauda-

cemi pytel. Neíkává se nadarmo, že pýcha pedchází
pád. Ješt není vyšetena jedna zpronevra, již tu z jiné

strany dochází zpráva, že v tom a v tom hospodáském



- 443

družstvu nebo agrární Raiffeisence jest pokladna prázdna.

»Ach, je to chze po tom svt v nynjší dob agi-

taní, že by lovk útek; ješt nezažil jsi jeden, máš tu

druhý smutek. « Ale zelený zemanský list pomže si

z bryndy lehce. Nadlá zkrátka ze svých zlodj pes
noc klerikály a je to spraveno. Není tomu dávno, kdy
pokrokový poslanec Ržika, stojící v ele agrárního

družstva ve Žáe, kde pod jeho vedením pivodn krach

pakatýlkem 46.000 korun, povýšen slavn na klerikáía.

I moudré agrární hlavy pod ipem patentují deíraudanta

Kostomlatské Raiffeisenky na klerikáía. Jedna z tchto
hlav vyslovila se v hostinci pi pálence : »Mají tihle kle-

rikálové ostudy. Každou chvíli jim nkoho zavou. Inu,

nadarmo se neíká o darebákovi: »To je pkný ptáek.«

Vždy ti jejich defraudanti Drozd, Kohout a Vorlíek
náleží všichni do íše ptactva. — Dejte pokoj, tak on
byl Vorlíek klerikál ? Ó, to už se nedivíme, piznávají

druzí, že si jako Jidáš nepoctiv z pokladnice ubíral, a

aby žaludek se jim pi té vzpomínce nepokazil, zahívají

ho douškem samožitné. Jaká to chytrost ! Co na tom
záleží, trochu si zalhati. Vždy nenáleží dotyní dobro-

djové ku stran, která na titulní stránce listu má tun
vytištno »S pravdou ven«, ta by mrzkého lhaní ani

schopna nebyla.

Oni stojí vrn pod zeleným praporem, na jehož

jedné stran stkví se nápis »epu nesázet « a na druhé

»Kdo nco ukradne, je klerikál «. Kostomlatský pokladník

Vorlíek byl klerikálem a basta ! Ostuda není na naší

stran. Jakým klerikálem Vorlíek byl, slyšte. Je pravda,

že Vodikovi rodie chodívali se svým nenechavým sy-

nákem do chrámu Pán, za konání svých náboženských
povinností se nestydli, ba dokonce i každoron ke

stolu Pán pistupovali a tisk katolický etli. Tenkráte

ovšem byl synáek jejich mladší a hodnjší. Když však

vyrostl a dal výhost listm katolickým a stal se horlivým

tenáem »Venkova« a »Cepu«, bylo s ním jinak. Jak

zjištno, kradlo se v Raiffeisence kostomlatské již v roce

1907, tedy v dob, kdy Vorlíek se svými pívrženci

usiloval za íšského poslance prosaditi pedsedu agrární

Ústední Jednoty Dvoáka. Na agitaci bylo teba penz
a proto nespoléhaje na známou agrární dobroinnost,

sáhl pro nco do pokladny. A pro by ne. Znal dobe
prozíravé leny dozorí rady, která rok na to po skon-

ené revisi út vyslovila Vodikovi plnou dvru a na
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dkaz své spokojenosti poplácala vdn poctivému

pokladníkovi na rameno. Od té doby nezasedala a Vor-
líek maje volné rucé, .voln kradl. Proto není divu, že

po zjištní defraudace obnosem 35.000 K, vysmíval se

vynášejícím prázdnou pokladnu. Kdyby byli Vorlíkovi
rodie jen trochu ješt dbali na kostel a Boží pikázání,

nebyli by pehlédli, že syn jejich rozhazuje a nemá z eho.
Synáek pak sám, kdyby se ješt nkdy k modlitb do-

stal, byl by si pipomenul sedmé Boží pikázání: »Ne-
pokradeš«. Jako uhlí eavé sype se kletba okradených
na hlavy zelených pán. Co slz prolito v jednom roce

nad bohaprázdným ádním agrárních chlapík, kteí

v krátké dob tžce strádající lid obrali o úspory^ jeho

obnosem Vg millionu korun (Velký Bor, Rakovník, áslav,
Pardubice, Žár, Nmecký Brod, Kostomlaty). V Kosto-

mlatech mají smutek. Ten podipský lid není tak hloupý,

aby si dal každého bulíka povsit na nos. Ví dobe,
jakým píkladným klerikálem Vorlíek byl a jeho nej-

lepší pítel nájemce kostomlatského dvora p. Svoboda
také. Nyní veta mezi páteli po bratrství, když z toho
kouká klopit. Zdejší lid zná dobe pikle podobných pán
a ví, že agrárníci, když to musí býti, zaprou i nos mezi
oimav

»as« pinesl 25. dubna 1911 tuto zprávu:

V Kromíži mají starou aféru defraudaní v obecních

penzích, která se udála za úadování mstského dchod-
ního Viktorina (1886— 1904) a za starostenství poslance

Kulpa a f Dr. Pištckého. Zemský revident p. Tomeš po-
dával o ní zprávu v mimoádném sezení obecního výboru,
v níž odhalil, že faktický schodek iní K 403.408 a byl

zpsoben dchodním Viktorinem, který zapisoval splátky

vbec nezaplacené, vlepoval do úetních knih, zapisoval

podvodn, úty ml po kapsách a opisoval je, až ml kdy,

nájemné vybrané zapisoval až za léta, uzavíral denník po-
kladní rovnž až za léta a nový zaínal už v záí roku

pedešlého
;
zapisoval vydání, která uinil z pjek, ale

ne pjky, zapisoval vše úpln nechronologicky ; když pak
r. 1 902 šel na letní byt, neodevzdal nikomu pokladny a nikdo
se o to také nestaral. Po jeho suspendování v ervenci
1904 nebyl zjištn stav pokladny, ano Viktorin ml ješt
4 msíce klíek od pokladny u sebe po suspendování!
To vše se dálo 18 let za asistence zemských zákon, které

naizují obasné zkoumání pokladny a srovnání jí s den-

níkem pokladním. Ani pes usnesení obecního výboru
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z r. 1887 o denním zkoumání pokladny nikdo se do ní

v letech 1895— 1901, tedy po šest let, vbec nepodíval.

Vci pímo neuvitelné. Revisoi nevidli nieho, a tak

na p. roku 1896 poznamenal revisor, že » denník je dosti

správn veden « a nevšiml si ani, že datum jeho kvitance

za remuneraci nesouhlasí s datem zapsaným v denníku.

Roku 1902, kdy defraudovaný obnos inil už K 266.000,

revisoi oznamovali v obecním výboe, že »skontrolovali

a nalezli vše v poádku, takže musí dáti pánm úed-
níkm vysvdení pochvalné «. Takové vci dály se v Kro-

míži a nevdlo se o nich aneb vdlo a neíkalo. —
To je obsah první ásti revisní zprávy podávané v sobotu
22. dubna

;
úterní pokraování bude mnohem zajímavjší,

nebo vynese na povrch, pokud defraudaci umožovaly
obecní orgány a které.

Defraudace tyto pipisují pokrokásko-židovské listy

píslušníkm strany katolické. Jak vidt, všude chtjí poli-

tické strany házet zlodje jiným na krk.

»Nár. Pol.« pinesla 18. ervna 1911 tuto zprávu:

V Lublani skoneno bylo tyto dny pelíení s Drem
Matjem Hudníkem, pedsedou výboru záložny v Lublani

a Františkem Jostem, tajemníkem družstevního svazu, pro

zloin podvodu a zavinného úpadku. Proces skonil od-

souzením Dr. Hudníka na ti roky a Josta na dva roky

do žaláe. Jedná se zde o drastický pípad, kterým vážnost

a dstojnost stavu penžních funkcioná jest tžce po-

škozena. Z líení však vycházejí zejm na jevo ješt okol-

nosti, z nichž jest patrno, že nedostatek náležité výchovy
penžních inovník, a nedostatek odtud vyplývajících za-

ízení bezpenostních valn spolupsobily pi zloinném
jednání. Mimo to tžce dotena jest, by i nepímo, est
všech tch hodnostá, kteí na lavici obžalovaných v tomto
procesu nezasedali, ale o penžních záležitostech s odsou-
zenými zde osobami spolurozhodovali.

Spolek hodnostá eskoslovanského penžnictví pra-

cuje svojí výchovnou inností ku zmírnní zodpovd-
nosti penžních hodnostá. V jeho msíních plenárních

schzích, které bývají také zástupci venkovských penžních
ústav etn navštvovány, vymují si lenové navzájem
zkušenosti a radí se o prostedcích ku zdokonalení techni-

ckých opatení, jež ulehují znamenit správ ústavu be-
meno zodpovdnosti. Ku pípadu lublaskému nutno arci

dodati, že jádro vci jest ješt hloubji. Politické rozpory

penášely se tu totiž na pole penžní, jež tchto vliv má
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z stati povždy ušeteno. Také u nás teba jest erpati

z tchto smutných pípad pouení, a to v obojím smru.
Nebudiž nikdy podceována práce organisaní, jež na poli

hospodáské práce a zejména penžnictví divý koná, abutež
písn rozlišovány momenty politické od hospodáských.
Hospodáská práce zjednává nejbezpenjší váhu politické

moci, avšak využitkování politických vliv na organisaci

hospodáskou pivodí nejjistji s rozvratem jedné také

tžkou úhonu pro druhou.

Zajímavo bylo, že funkcionái padlého ústavu toho
byli v eských listech oznaeni za klerikály, zatím to byl

podnik slovinských liberál.

XXIII. Zkáza Sv.-Václavské záložny v Praze.

D ne 3. února 1909 uveejnily »Nár. Listy« tentolánek:
»Kalendáík katastrofy svatováclavské záložny

«

v Praze: I. týden (10.— 17. íjna 1902). Výbor sv.-vác-

lavské záložny do 2 hodin v noci rokoval o výsledku

zkoumání knih záložny a usnesl se uiniti tesní ozná-

mení u bezpenostního oddlení policejního. Pedseda
mons. Drozd, editel Kohout, vrchní úetní Hercík, od-

hadce Hueber a hospodyn Drozda Mádlová zateni. Scho-

dek udává se obnosem 3 mil. korun. Záložna zavena,
vkladatelé naléhají na záložnu, dostává se jim uji-

štní, že na krejcar vše dostanou nazpt. Scho-

dek vzrstá na 4 mil. korun. Roste poplach a prohlá-

šení konkursu. Domovní prohlídky u všech, kdož byli

ve spojení s nepoctivými úedníky záložny. Appell na

vysoké kruhy duchovní, aby pomohly. Jedná se o sanaci

sv.-václavské záložny. Probošt dr. Karlach odpírá úa-
stenství. Projekt zízení nové záložny sv. Jana Nep. Du-
chovní konají schze, protestují proti vydávání hanlivých

pohlednic a žádají za opatení proti tupení a ostouzení

církve. Akce na opatení garanního fondu. Vyjednávání

s penžními ústavy, aby pevzaly hypotéky záložny.

II. týden (18.—24. íjna 1902). Vyhláška o výpo-

vdích vklad v záložn. Zízení sananí komise. Sub-

skripce pro garanní fond. Fond garanní tvoí dary ne-

len a píznivc, fond sananí sestává z píspvk le-

n. Projev celé ady záložen, že nebyly ve spojení se

sv.-vác!avskou záložnou. Nadje na sanování záložny ro-

ste, nebo opateno již 100.000 K. Dr. Scheiner svolává
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vkladatele do schze v hotelu Central, kde usneseno
vykati výsledek sananí akce a zvolen ptilenný ko-

mitét na chránní zájm vkladatel. etné schze. Soc.

demokraté konají schze proti záložn. lenstvo záložny

rzných kategorií schází se, aby rokovalo o zpsobu
záchrany. Probošt Karlach vyhovl prosb, aby se po-

stavil v elo sananí akce. Garanní fond roste a do-

sáhl dle úední zprávy výše 900.000 K. Arcibiskup slí-

bil pro záložnu mravní podporu. Ustavilo se kuratorium

sananí v ele s proboštem Karlachem a za záštity Zem-
ské banky (dr. Karlach, dr. Javrek, dr. Doubrava, hr.

Schónborn, Dimmer, Oli, dr. Pauly). Zemská školní rada

vydala výnos školám o tom, že dtem nemají býti ui-
nny pístupnými hanlivé pohlednice. Revise pokrauje.
Tvrdí se, že do tí nedl bude znám výsledek revise.

Vydán zákaz vyvšování pohlednic »hrdin ze sv.-václav-

ské záložny« ve výkladních skíních.

III. týden (25.—31. íjna 1902). S napjetím oekává
se zpráva o skutené výši schodku. Odhad nemovito-

sti záložny. Vyzváni vkladatelé a lenové, aby pedložili

knížky k revisi. Nalezeny v záložn a zastavárn dokla-

dy o tom, že hlavními pachateli nesprávností byli Ort,

Kohout a Drozd. Pronikají povsti o tom, že schodek
bude vyšší než 4 mil. K. Officiáln se prohlašuje, že

akce sananí znamenit prospívá. Pi zemské bance zí-

zena zvláštní kancelá pro kuratorium. Garanní fond

dosáhl výše 1,250.000 K. U staromstského okr. soudu
podány první žaloby proti záložn na vrácení vklad.
Kdosi neznámý knížku, tvoící podklad žaloby, koupil a

tím spor ukonen. Kuratorium vydalo provolání ke vše-

mu duchovenstvu s prosbou, aby sananí akci podporo-
valo. Schze duchovenstva pražského vikariátu a usneseno
požádati o záchranu všechny, jimž náboženství nade vše

drahé. Do mstské spoitelny pišel muž, aby vyplatil

losy, na 18.000 K zastavené na jméno Bedich Peke-

lánder.

IV. týden (1.—7. listopadu). Bývalý úetní záložny

B. Pekelánder zaten pro podezení z úastenství na

malversacích. Dvrníci vkladatel doporuují, aby vkla-

dy nebyly vypovídány. Prosby na šlechtu a velkostatká-

e, aby pomohli. Ve výboru sdleno, že schodek nebude
pesahovati 4 mil. K. Probošt Karlach navštvuje jednu

residenci biskupskou po druhé, iní duchovenstvu vý-

klady a prosí o pomoc. Zemská banka nesúastní se
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sananí akce díve, dokud fondy sananí nebudou o

5% vyšší než zjištný schodek. Lhta k tomuto zjištní

stanovena do 15. prosince. Další žaloby podány u ob-

chodního soudu, ponvadž soud civilní prohlásil se za

nepíslušný. Revisoi zjistili, že defraudace zapoaly v ro-

ce 1881. Ke garannímu fondu upsáno 1,750.000 K. Po-
krauje se v domovních prohlídkách u osob, pachatelm
defraudace blízkých. Kuratorium varuje vkladatele, aby
knížky pod cenou neprodávali.

V. týden (8.— 14. listopadu 1902). Zaten kožešník Fr.

Zbíral, í. výb., ze spluúastenství pro podezení na defrauda-

cích. Schodek sdluje se ve výši 4,240.000 K. Zídila se

zvláštní kancelá pro zkoumání skutené ceny hypoték. Akce,

aby záložny poskytovaly záloh na knížky sv.-václavské

záložny. Výslechy elných osob v bezpenostním odd-
lení i u vyšetujícího soudce rady Kurše. lenové vy-

zváni, aby složili repartiní píspvek. Povsti, že scho-

dek bude obnášeti pes 5 million K. Garanní fond

1,790.000 korun. »N. L.« pinášejí zprávu, že schodek
do 13. listopadu zjištn obnosem 5,200.000 K. Pestaly
výkazy o výši garanního fondu. Policejní rada

Oli opatuje peníze, za nž by mohly být vypláceny

vklady nejnižších vkladatel. K uhražení škody pí. Or-

tová nabízí 120.000 K.

VI. týden (15.—21. listopadu 1902). Zaten bývalý

revisor záložny Fr. Bílý, ponvadž dle úsudku znalc
musel o defraudacích vdti již adu let. Vyskytla se

povst o fingovaných vkladech 3 mil. K, t. j. vklady,

které prý zapsali defraudanti, aby mli vtší effekt ísel

vklad. »Sananí fond policejní«, k nmuž upisovali ti,

kdož nkdy mli ze záložny píjmy, byl rozbit, pon-
vadž nepochopena pravá jeho podstata. Garanní fond

snížen nevysvtlitelným zpsobem na 1,250.000 K. le-
nové záložny konají schze a vyslovují se pro záchranu

záložny. Ve veejnosti stálé ptky o výši schodku. Pro-

hlášení, že má být opateno tolik penz, aby všichni

vkladatelé byli upokojeni. Garanní fond 1,196.600 K.

Probošt Karlách a ed. Mattuš odjeli do Vídn k mini-

strm žádati o pomoc. Vrátili se bez výsledku. Vláda

podporu odmítla, ponvadž by to byl špatný píklad do
budoucna, ukradené peníze nahražovati. Deficit zjištn

obnosem 7,786.539 K 24 h a následkem toho všeobec-

né zdšení. Volání sananí komise; nech lenové, jichž

je 3300, pispjí a nech vkladatelé sleví 20%. Zachrá-
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není záložny ujišováno dále. Knihy záložny pevezeny
k trestnímu soudu a prohlížení jich zatenými. »N. L.«

pinášejí zprávu, vyvracející domnnku o fingovaných

vkladech. Další žaloby podány u obchodního soudu a

docílen smír. Kuratorium sdluje, že má prameny ku
pomoci. Vydán konkursní plán sananí p. Sýkory z Kar-

lina, obsahující položky píspvk panovníka a j. Kura-
torium i sananí komise bdují, že konkursním plánem
tím veškerá další akce je zmaena. Garanní fond kor.

1,149.779, 56 h,

VIL týden (22.-28. listopadu 1902). Vydána vy-

hláška, že snižuje se úrok ze vklad, dosud k revisi ne-

pedložených. Akce sananí úpln uvázla. Stesky, že vy-

soký klérus niím nepispl. Vzmáhá se nedvra mezi
leny proti výboru záložny. Garanní fond 1,174.354 K
7 h. Schze len záložny a usneseno požádati výbor
za svolání valné hromady a pevzat závazek opatení
1 mil. K mezi leny. ízení záložny sveno cis. radovi

Schwarzovi.

VIII. týden (29. listopadu—5. prosince 1902). Slib,

že malé vklady, na msíc vypovzené, budou vypláceny,

nemohla záložna splnit. Zjištno, že reservní fond, s nímž
bylo v prvém týdnu poítáno, byl úpln rozkraden. My-
šlenka, založit nový ústav na pomoc sv.-václavské zá-

ložn, nalezla v kuratorium živý ohlas. Vyskytují se

rzné návrhy na pojmenování nové záložny. »Fingované«
vklady klesly na 2 mil. K. Podána officielní zprá-

va o odmítnu í vlády, pispti k sanaci. Obec pražská

požádána, aby pevzala záruku za ony 2 mil. K »fingo-

vaných« vklad. Kúra orium usneslo se založit záložnu

»Dvru « s podíly po 50 K. Obec odmítá pevzetí ru-

ení na 2 mil. K. Fond garanní za 1,254.760 K 82 h

úpis.
IX. týden (6.— 12. prosince 1902). Exodus dvr-

ník len ze sananí komise, která nechtla dvrníka
ermáka pijati do svého stedu. Svolána valná hroma-
da záložny na 23. prosince. Slibuje vyplácení zálohy 15

pro. na vklady. V kuratoriu projednány stanovy »D-
vry «. Nadje na sanování záložny rostou. Zavedena
akce na vrácení dar, které byly uinny ze záložny

v dob jejího trvání. Vkladatelé ve své schzi usnesli se

sleviti 20%, knžské vklady 30%.
X. týden (13.— 19. prosince 1902). Vláda slíbila

»Dve« zapjit 2 mil. korun bezúron ve prospch

29Rudolf Vrba: Vláda penz.
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sv.-václavské záložny. Stálé pátrání po úsporách zat-

ených. Fond sananí a garanní 1,289.460 K 20 h. Další

líení o žalobách na záložnu podaných a docíleno pí-
roí. Deputace úedník žádá o pomoc místodržitele,

maršálka a starostu mst pražských a také odjela do
Vídn za tím úelem. Povel, že do 20. prosince musí
vkladatelé dáti odepsati 2V2 mil. K. Stanovy »Dvry«
schváleny. Garanní a sananí fond 1,305.576 K 26 h,

odpisy vklad 862.453 K 66 h. Pí. Ortová zavázala se

záložn odevzdati veškeré své jmní.
XI. týden (20.—26. prosince 1902). Úedn po-

tvrzuje se zpráva »N. L.«, že není žádných »fingovaných«

vklad. Bezpenostní úad vyplácí vklady nejchudších

vkladatel. Mimoádná valná hromada záložny. Schodek
8,594.653 K 72 h. Usneseno, aby záložna jmní své

zrealisovala, aby nebyl ohlášen konkurs.

XII. týden (27. prosince 1902 až 2. ledna 1903).

Ponvadž podmínky sananí nebyly splnny, odmítla

Zemská banka další intervenci a odvolala cis. r. Schwarze
ze záložny. Rozvrh nové repartice, která stanoví 300 K
na jeden lenský podíl.

XIII. týden (3.-9. ledna 1903). Nadje na sanování

mizí. Probleskují poplašné zprávy o uvalení konkursu.

lenové zvolili 60 dvrník, kteí pozdji tvoí samo-
statnou korporaci sananí. Drozd popírá, že má peníze

za hranicemi. Hueber, Pekelánder, Zbíral a Hercík pro-

puštni na svobodu. Valná hromada svolána na 24. ledna.

XIV. týden (10.— 16. ledna 1903). Další žaloby na

záložnu u obchodního soudu. Nové provolání kuratoria

k duchovenstvu. U trestního soudu zavedeno vyšetování

pro zavinný úpadek. Odpisy vklad 1,509.555 K 65 h.

XV. týden (17.—23. ledna 1903). Valná hromada
odroena. O žalobách docíleno s advokáty píroí do
28. února. Nová akce sananí dvrník len. Sananí
komise vzdává se své innosti. — Odpisy vklad iní
1,765.943 K 5 h.

XVI. týden (24.— 30. ledna 1903). Stesky, že »D-
vra* zklamala nadje v okamžitou pomoc. Jobovy zvsti,

že lenové místo 2 mil. složí sotva pl mil. korun.

Ponvadž nutno ješt opatiti 3 a pl mil. korun, klesá

nadje na provedení sanace. Odpisy vklad 1,835.332

korun 64 hal.

Dne 11. íjna 1902 uveejnily »Katol. Listy« tento

lánek

:
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Výbor s pedsedou drem Vondruškou je již po
14 dn tém stále v permanenci a koná denn 1—

2

schze, na nichž se jedná o to, aby otázka sanování

záložny byla pízniv rozešena na prospch všech

Úastník záložny. Co tkne se výslechu zatených, jež

vyslýchal vládní rada p. Oli se známou svou obezet-
ností ve IV. bezpenostním oddlení zdejšího policejního

iditelství, uvádíme, že zatené osoby svádjí vinu jedna

na druhou. Zajímavé byly výpovdi vyšehradského ka-

novníka vdp. Kyselky, jehož výpovdi obsaženy jsou na

mnoha arších a jehož oznámení je velice detailní a

vcné.
Z toho znáti jest celý pochod šetení a pravý stav

vci. Vdp. kanovník Kyselka snažil se, aby hned po
úmrtí Ortov zjistil, kde ve vedení záležitostí záložny

vzí pravá chyba a bylo by se mu to jist povedlo,

kdyby ovšem sám byl zruným v úetnictví. Ale — pi-
rozeno — kterak má se knz, zabývající se duchovní
správou, vyznati v hald knih a v tisícerých rzných
íslicích? Prof. Drozd choval se pi svém výslechu i pi
doprav k trestnímu soudu do vyšetovací vazby velice

klidn a jen chvílemi, jaksi pro sebe dodával: »Kamm vedla má dvra? Píliš jsem dvoval svému okolí

a na úedníky jsem píliš spoléhal !« Výslechy svdk
i zatených konány byly pedevírem až do plnoci a

v pravd až do únavy policejních úedník. Také vera
konány nkteré výslechy a prohlídky domovní, jichž

výsledek dosud není znám.
Právem možno tvrditi, že neštstím celého ústavu

byl nebožtík obecní starší Josef Ort, který vnesl do
ústavu demoralisaci. On kol sebe šíil jistý druh terro-

rismu, proti nmuž žádný se nedovedl vzepíti. Jednání
jeho nesml nikdo kritisovati a bda tomu, kdo by se

býval opovážil íci mu pravdu. Obyejn bývá špatné

svdomí zakrýváno drzostí a terrorismem. Aby pak ta-

kový lovk se jaksi neprozradil, hlásá lidem s drzým
elem stále: »Noli me tangere !« A proto také z pod-
ízených úedník Ortových nikdo se neopovážil proti

jeho pašovství vystoupiti a když se nkteré jednání

Ortovo zdálo býti nkterému z podízených nápadným
a když tento šel s dvrou k prof. Drozdovi, aby si na
Orta stžoval, byl vždy okiknut.

A jako byl Ort ku svým podízeným drzým a pá-

novitým, tak byl ke starostovi Drozdovi ohebným a

29*
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patolízalem, takže byl u nho povždy oblíbeným. Ort

dovedl stavtí se kollegiálním, ba poctivcem v každém
ohledu, takže celé své okolí i rodinu klamal. Co tkne

se ústavu samého, byl týž vera od asného jitra oblehán

nespokojenci a lidmi bázlivými. První nával byl prudký,

ale mezi obecenstvem byla vtšina rozvážlivých a mou-
drých lidí, dav se utišil a nastalo klidné úadování,
ovšem že za assistence policie. Nejdíve byli tu dva
strážníci, pozdji tyi. Úadování šlo velice rychle od
9. do 12. hod. polední a odbyto pes 500 stran, z nichž

nkterá mla i 10 vkladních knížek. Po celý verejší

den nepišlo se více na žádnou nesprávnost. Dnes se

neúaduje, až v pondlí dopoledne.

Podotknouti dlužno, že záložna má 511.000 korun
reservního fondu a 3347 len se 13.057 podíly po
40 korunách. — Vyšetování vede rada zem. soudu

p. Kursch.

Verejšího veera rozšíila se po celé Praze i okolí

zpráva, že prof. Drozd skonil ve vyšetovací vazb
zdejšího zemského trestního soudu — sebevraždou. In-

formovali jsme se o vci — prof. Drozd dlí živ v cele

. 67 s nkolika jinými.

Podotknouti dlužno, že úetní p. Boh. Frhauf byl

jediným ze starších poctivým úedníkem. Kterak záleží

našemu duchovenstvu na záchran Svatováclavské zá-

ložny vidti z toho, že jistý duchovní vyjádil se k obec-
nímu staršímu p. Mat. Novákovi, že vnuje na sanaci

záložny celé své jmní a nabízel nkolik vkladních

knížek. Vyjádil se též, že je nutno, aby konsisto i naše

penžní ústavy staraly se o sanaci záložny. Do záložny

dochází ada dopis a z nich vidno, že s Ortem byli

ve spojení jistý Bedich Neumann a Terezie Húbsche-
rová. Však i s nimi byla Mádlová ve spojení. Dnes již

jest klid. Úadovali se bude v pondlí od 9— 11 hodin
a sice dle ísel, která vydávána budou vkladatelm na
prokázání se vkladní knížkou u vchodu do budovy^ zá-

ložny v etzové ulici, ímž zajisté zamezena bude
veškerá tlaenice.

První poplašné zprávy pronikaly dosti plaše do
svta. »as« pinesl 6. srpna 1902 tuto zprávu: »Velká

zpronevra v pražském penžním ústav. Samostatnost

zaznamenala : V jedné z vtších eských záložen v Praze,

která nese jméno patrona eského a slouží vci kato-

lické a klerikální, pišlo se na velikou zpronevru 180.000 K.
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Výbor záložny usnesl se vyídit! celou záležitost v zájmu
ústavu v soukromí a potichu. — Dle pravd podobného
výsledku revise, která dosud trvá, je škoda zpsobená
záložn asi mnohem vtší (až na 300.000 K). Dle po-

vstí byly nepoádky umožnny jen tím, že nkolik osob
bylo v nesprávnou manipulaci zasvceno a úastnilo

se jí.«

Téhož dne pineslo »Právo Lidu« tuto zprávu: »Pa-

nama v klerikálním táboe? Po Praze se vší uritostí

šíí se zpráva, že v jedné klerikální záložn nevysvtli-

telným zpsobem zmizelo 80.000 K. S jedné strany se

uvádí, že penz tchto nepípustným zpsobem bylo

práv nyní použito ku stavb klerikální jedné budovy a

že hlavn jeden všeobecn známý monsignore jest touto

aférou siln kompromitován, kdežto s druhé strany —

-

patrn s úmyslnou a dobe vypoítanou sugestivní ten-

dencí — iní se pokusy svalit podezení jinam a obvi-

uje se z defraudace jeden bohatý bývalý obecní starší,

jehož manželka byla jednou z pedních lenky herec-

kého sboru Národního divadla. Ponvadž tento muž je

již mrtev a ovšem nemže se hájiti, jest nanejvýš ná-

padné, že nyní najednou vrhá se na nj zloinné po-

dezení. Mnohem pravdpodobnjší jest, že se jedná

o velkou panamu v klerikálním táboe a že nebožtík

má na sebe pevzít viny žijících osob, které vedou mezi
klerikály rozhodující slovo.«

Dne 9. srpna pineslo » Právo Lidu« dlouhý referát

tohoto obsahu

:

»Verejší naše zpráva o defraudaci ve Svatováclav-

ské záložn psobila v pražské veejnosti zpsobem
pímo sensaním. Sháka po » Právu Lidu« byla taková,

že, akoliv tiskli jsme znan zvýšený náklad, byla ísla

hned ráno ve všech prodejnách úpln rozebrána a ped
10. hodinou museli jsme tisknout druhé vydání. Vše-

obecná sensace byla tím vtší, ím déle udržovány mysli

obyvatelstva v nejistot povstmi o defraudaci, k jejichž

vyjasnní správa závodu nikterak nepispla. Dnes jest

jisto, že správní rada, která se usnesla celou aféru za-

tajovat a zastírat tak dlouho, jak jen možno, nijak ne-

posloužila tm úelm, jichž chtla docílit. Byly-li n-
které ze šíených povstí pouhými domnnkami —
v prvých dnech nejistoty také my jsme hlavní z nich

zaznamenaly — bylo to jedin vinou správy záložny.

Kdyby tato ihned piznala, že se stala defraudace a teba
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sama nahradila ztracený obnos ped uinným ozná-

mením, kdyby dala celou záležitost úedn vyšetit a

zjistit, pak jsou-li nynjší tvrzení její pravdivá — nemuselo
zejména mezi viteli záložny dojiti k tomu, k emu
došlo. Místo toho však správní rada schválila obrnný
projev proti neodvislé žurnalistice, v nmž na první

pohled bylo vidti obchodní reklamu daleko více hlunou
než víry hodnou, jejž všechny eské mšfácké listy —
krom »asu« — za drahé peníze uveejnily a nám
posílala opravu na základ § 19. tak vyložen nesprávnou,

že jsme ji rozhodn odmítli.

Také to musíme íci, že ty okolnosti, které jsme

s nejvtší námahou soukrom vyšetili a které správa

záložny nemže popít, daleko nejsou ješt úplné. Nebo
kdo by vil, že takováto defraudace mohla býti spá-

chána jediným lovkem úpln bez pomocník? Požíval

sice Ort v záložn zcela mimoádných práv, on na p.
mohl, kdy chtl, z ústavu odcházeti, byl neobmezeným
a nekontrolovaným pánem pokladny, pijímal v úad
zajímavé návštvy atd. atd., pes to však jest zcela vy-

loueno, že by ve svém podvodném jednání v nevelkém
oddlení po tolik let mohl pokraovat. Rovnž jest ne-

vysvtlitelné, že schodek 180.000 K, z nichž ostatn po-

lovice prý jest již hrazena paní Ortovou de Pauli a

polovice jest pohledávkou, která má být uspokojena, až

bude skoneno pozstalostní ízení a zvláš rozhodnuto
o požadavcích paní Benoniové, zpsobil by v záložn
takový zmatek. Když Mudroch defraudoval daleko vtší
obnos, Rakouský úvrní ústav dal jednoduše vc vy-

šetit, výsledky šetení sdleny byly veejnosti a daleko

nedošlo k takovému znepokojení veejnosti jako pi této

defraudaci. Tajením pravdy neposloužila si správní rada

Svatováclavské záložny dosud, tajením pravdy nepo-
slouží si nyní a neposlouží také pro budoucnost.

Zatušovací snahy správy podporovaly také vlaste-

necké listy. Ty inily to ovšem v nejpednjší ad
z toho dvodu, že defraudant Ort byl jejich lovk a

v jejich táboe zaujímal postavení velice vynikající. Po
takových oslavných statích, jaké pinesly »Nár. Listy« a

s nimi všechny ostatní vlastenecké žurnály, jest ovšem
velice tžko uveejnit to, co ve skutenosti jest pravdou!
Proto ve vlasteneckých listech, a tyto mohly mnohem
snáze a díve opatit si správné informace než my,
nebylo dosud krom nkolika nejasných bezejmených na-
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rážek o defraudantovi Ortovi ani zmínky, proto ješt

ani vera, když naše zpráva dlala po celé Praze nej-

vyšší vzrušení, odpolední a veerní listy nezmínily se

0 této záležitosti ni jediným slovem. Vrhá to ovšem na
mšfáckou žurnalistiku prapodivné svtlo

!

My, pokud v našich silách bylo, vykonali jsme

svou povinnost a zase strhli jsme falešnou škrabošku

slávy s neisté tváe nepoctivého muže, jejž vlastenecký

sv: snažil se udlat národní modlou. Rozumí se samo
sebou, že i dalšímu rozvoji celé aféry, a také zajímavému
jejímu pozadí, jež vrhá zase ostré svtlo do soukromých
pomr mšácké spolenosti, vnujeme bedlivou pozor-

nost a že ovšem neopomeneme své tenáe podrobn
zpravit.

Zajímavé doznání vyloudila aféra Svatováclavské zá-

ložny verejším »Národním Listm«. Konstatují nepe-
snosti ve finanních závodech panující a volají po ná-

prav. Každým zpsobem však, píší, domníváme se míti

právo, odvoditi z celého pípadu povšechné nauení —
jež arci nic nového neobsahuje, než toliko starou, nyní

však znova potvrzenou pravdu — že jest pesná, stálá

a bezohledn provádná kontrola nejdležitjším a

nejpotebnjším ochranným prostedkem proti všelikým

škodám a pohromám, jež penžní ústavy stíhati mohou.
Bezohledná kontrola jest žádoucí a nutná nejenom pro
ústav, než i pro jeho funkcionáe^ aby také tito byli

pro všechny pípady jisti a kryti. Žádný, ani sebe vyšší

a ctihodnjší úedník-praktik nebude zajisté žádat a ne-

žádá také, aby na místo pesného dohledu a dozoru na-

stoupila úplná njaká i neomezená dvra. Doporuu-
jeme tedy našim penžním ústavm vbec optn a d-
tkliv stálou, pravidelnou a bezohlednou kontrolu a jsme
jisti, že pak aféry podobného druhu, jako jest nynjší
záležitost Svatováclavské záložny, nikdy a nikde opako-
vati se nebudou.

Jedno » Národní Listy « zapomnly uvést : že nejvtší

nepoádky panují ve vlasteneckých záložnách, které spra-

vují lidé jimi vypstovaní a jež popularita zase vlaste-

neckými žurnály umle a bez pravých zásluh vyvolaná

1 pi nejnepoctivjším jednání chrání a dlouho ješt

bude chránit ped dopadením. Aféra Svatováclavské zá-

ložny jest také jedním z dsledk vlastenecké výchovy
a tato naped musí být paralysována, má-li být docíleno

ozdravní ve všech smrech našeho života.
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Dne 8. srpna 1902 pineslo » Právo Lidu« tento

lánek

:

K jménm »velikán«, kteí prohnaností svou do-

vedli se vyšinout na vrchol popularity ve vlasteneckém

svt, jež mšácká žurnalistika zahalovala neprostupným
nimbem slávy a obdivu, již vynikající místo zaujímali

ve veejném život, akoliv, jak se jim pozdji doká-

zalo, byly to nejnepoctivjší povahy, pímo zloinci, pi-
bylo nové: Josef Ort.

V poslední dob vzrušena byla veejnost pražská

do nejvyšší míry zprávami o velké defraudaci v jednom
klerikálním ústav. Akoli tyto povsti šíeny byly s nej-

vtší uritostí a akoli se v informovaných kruzích v-
dlo, o kterou záložnu se jedná, správa záložny s pode-
zelou houževnatostí snažila se aféru ututlat. Tím ovšem
jen všeobecná nejistota byla zvyšována a neurité zprávy,

které veejností kolovaly, otevíraly prchod rzným
domnnkám. Nemohli jsme s poátku než zaznamenat
hlavní z nich

; zatím však snažili jsme se vc všestrann
a podrobn vyšetit, a pokud se nám podailo zjistit

uritá fakta, sdlujeme je dnes svým tenám. Záložnou,

ve které velká defraudace byla spáchána, jest Svatová-

clavská záložna v etzové ulici a obnos, který byl de-

fraudován, obnáší, jak se nyní se strany správní rady

tohoto podniku uvádí, 180.000 K. V klerikální této zá-

ložn byl vrchním úetním velký radikál a vlastenecký

matador Josef Ort a ten defraudaci spáchal. Josef Ort
dostal se do záložny r. 1876, kdy absolvoval obchodní
akademii, za zcela podízeného úedníka. Tenkrát byl

Ort ješt ve svém úad velice skromný a také ve vla-

steneckém svt velmi málo známý. Obrat nastal, když
Ort náhodou vyhrál velký los a tím pes noc stal se

boháem. S penzi dostavily se k nmu dle názor rn-
šfácké spolenosti, k níž se vždy hlásil, hned také rozum
a poctivost, a te už mohl jen stoupati po pohodln
upravených stupních neomezené dvry a kariéry v úad
a sláv mezi vlasteneckým svtem. Bohá Josef Ort ml
nyní ve Štpánské ulici dva domy, slavnou povst a

velký vliv ve veejném život, byl lenem sboru obec-

ních starších msta Prahy atd. atd. Vrchní úetní Josef

Ort ml sice vysoký píjem z úadu a velké vlastní

jmní, ale to vše mu nedostaovalo. Zejména poteboval
obrovské sumy penz na takové výdaje, které z pocho-
pitelných dvod skrýval ped svou ženou. Josef Ort
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byl nejintimnjším pítelem hereky eského Národního

divadla paní Benoniové a aby vyhovl požadavkm,
které toto pátelství na nj kladlo, sáhnul na svené
sob peníze. Své podvody musil Ort provozovat sou-

stavn už nkolik let. íká se dokonce, že již r. 1896

zpronevil znané obnosy. Velkému pánu a vlastenci

se však nikdo neodvážil dívat na prsty, a tak se stalo,

že všecky jeho podvody zstávaly neodhaleny. V pátek

dne 21. bezna t. r. opustil Ort svou kancelá a odjel

na svoji villu do Dobichovic, kam jezdíval pravideln

za rznými svými zábavami, pro které se mu Praha zdála

býti mén vhodnou. Druhého dne pak pinášely vlaste-

necké žurnály velké, ern zarámované zprávy, že velký

vlastenec, len sboru obecních starších a estný len
mnoha vlasteneckých spo k, pan Josef Ort na cest do
Dobichovic ve vlaku náhle zemel. Tak obratn byla

tehdy celá veejnost mystifikována, že nikomu ani ne-

napadlo myslit, že by to nebyla pravda a že by Ort
nezemel smrtí pirozenou. A zatím jest nyní naprosto

urit zjištno, že Ort, vida, že spáchané podvody pe-
rstají mu pes hlavu, že jeho jmní jest vyerpáno a

že nemže škody zloinným jednáním zpsobené na-

hradit, odhodlal se k samovražd. Na cest do Dobi-
chovic, kde ve své ville zažil tolik rozkošných okamžik,
požil jedu.

Vlastenecký tisk psal o nm básnické nekrology,

všem poctivým vlastencm uložen byl národní smutek.

Dne 24. bezna odpoledne ubíral se ze štpánského ko-

stela na Olšany nádherný pohební prvod. Pražská obec
na svj náklad z penz obanstva jej pipravila osvd-
enému pracovníku na národa roli ddiné. V ulicích

rozsvíceny plynové svítilny, starosta msta Prahy, obecní

starší, poslanci, zástupcové úad — celá representace

eského vlasteneckého mšfáctva tísnila se za zlatým vo-

zem. Pohnutými slovy velebil obecní starší Šubert ctnosti

a zásluhy zesnulého. Co asi myslila si v té chvíli jeho

vdova, paní Ortová di Pauli, jež práv ped tím prohlí-

žela prý jeho pokladnu a našla tam listiny, mezi jiným
úet na 1 5.000, zaplacený za povstnou krásku, a pipo-
menutí na odkaz, jejž její manžel pro pípad smrti slíbil

své pítelkyni? A muž, ješt nyní po smrti své tak

oslavovaný, ušel jedin samovraždou kriminálu.

Když se po smrti Ortov pedávalo svené mu
zástavní oddlení ve Svatováclavské záložn jeho ná-
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stupci, musila býti vykonána mimoádná revise a pi té

shledáno, že Ort nezanechal oddlení sob svené v po-

ádku. Již tehdy, na poátku dubna, mla správa záložny

jistotu, že bývalý její vrchní úetní dopustil se defrau-

dace a znám byl též obnos, o který ji pipravil. lenové
správní rady však rozhodli, že pokusí se podvodnou
aféru zatušovat, a sice proto, aby prý netrply povst a

tím také finanní prosperita závodu. Byl to ovšem d-
vod dosti podivný, ježto správní rada mla pece vdt,
že práv zastíráním vyvolán bude všeobecný zmatek a

nutno ovšem též ješt vykat s úsudkem, zda udávaný
tento dvod jest jediný a správný. Zahájeno tedy vy-

jednávání s vdovou paní Ortovou de Pauli. Tato pro-

hlásila, že jest ochotna ást defraudovaných penz hradit,

že však nebude hradit defraudaci do výše tch obnos,
které její muž vnoval za svého života na styky své

s herekou paní Benoniovou. Správní rada záložny pes
to zachovala defraudaci v tajnosti, kojíc se prý nadjí,

že pi rozdlování pozstalosti dojde uspokojení. Paní

Benoniová však nyní zasáhla uritým zpsobem do pro-

jednávání pozstalosti, a tím se stalo, že defraudace pro-

nikla na veejnost.

Pípad tento psobí v Praze ohromnou sensaci.

Náležel Ort mezi nejvznešenjší kruhy pražské mšfácké
spolenosti a požíval mezi ní neobmezené úcty a váž-

nosti. Ovšem lidé, kteí s ním mli bližší styky a byli

od nj odvislí, vykládají o jeho povaze jinak. Byl prý

hrubý, osobivý, pánovitý, v úad, a byl velmi dobrým
odborníkem, nepesný a nepoádný. Pímo nepochopi-

telné jest, jak mohl Ort tak dlouho páchati své pod-
vody, aniž byly odkryty. Hlavní ást podvod uinil

v oddlení pro cenné papíry, které není zvláš rozsáhlé.

Zastavené cenné papíry jsou zde, vložené do silných

šedých obálek, postaveny jeden vedle druhého a pehled
i kontrola nejsou zde dle správných seznam nesnadný.

A podvod mohl býti tím snáze vyzrazen, když v malém
tomto oddlení — všecky cenné papíry, které tam byly

uloženy, odhadují se na 247.000 K — defraudovány byly

hodnoty tak veliké. V nejpíznivjším pípad nutno
vinu toho svésti na naprosto špatnou a nesprávnou kon-

trolu. Ovšem není také vyloueno, že Ort byl ve spo-

jení ješt s jinými osobami, které buto mu pomáhaly
nebo mly závažnou píinu, aby, vdouce o jeho pod-

vodech, zavíraly ped nimi oi. Ortova defraudace p-



sobí v Praze veliké rozilení. Ve Svatováclavské záložn
mají uloženy své úspory zejména mén zámožní lidé,

uitelé, menší úedníci, živnostníci atd. atd. Mezi tmi
vyvolala povst o defraudaci tžké obavy, tím tžší, ím
v záhadnjší mlení a tajení zahalovala se správní rada.

Vera a pedevírem kupily se kolem pokladen záložny

zástupy lidí, žádajících zpt své vklady. Záložna opatila

si na rychlo mimoádné množství penz, jest však pi-

rozeno, že kdyby verejšek a pedverejšek ml se opa-

kovati, vznikla by ovšem panika ješt daleko vtší. K po-

souzení, jaké místo zaujímal defraudant Ort v mšfácké
vlastenecké spolenosti, otiskujeme zde, co uveejnily

ped plpátým msícem, dne 25. bezna t. r., »Národní
Listy « o jeho smrti. Psaly za erným rámem na význa-
ném míst:

»eská veejnost želí ztráty muže vzácných vlast-

ností, muže zvlášt obtavého a upímného národovce.

Pan Josef Ort, vrchní úetní Sv.-václavské záložny, vera
odpoledne náhle zemel. Jméno pana Orta s úctou a

vdností zaznamenáno jest na nejednom list v historii

našich vlasteneckých spolk a korporací. On byl upím-
ným podporovatelem našich národních cíl a snah a

štdrost jeho setkávala se s tím vtším respektem, pon-
vadž pan Ort nikdy netoužil po veejném uznání. Jedna
tisícovka po druhé — o darech stovkových ani ne-

mluv — plynula z jeho soukromé pokladny na úely
národní a vlastenecké, ale štdrý muž nikdy si nepál,

aby píspvek byl kvitován veejn s jeho jménem. Jeho
píspvky pozoruhodných výší byly mezi dary dotyných
korporací oznaeny tím, že je složil » Nejmenovaným
V obanském život i v úad pro vzácn dobromy-
slnou svoji povahu požíval veliké úcty a vážnosti. Pan
Ort byl velice horlivým stoupencem Národní strany

svobodomyslné, své pesvdení nikdy netajil a oteven
se ku stran svobodomyslné hlásil. Po velké urážce,

která se stala ped adou let na snmu království e-
ského Mistru Janu Husovi a bylo vydáno heslo k uspo-
ádání sbírek na postavení Husova pomníku, pišel pan
Ort do redakce našeho listu a jako poátek píspvk
složil obnos 1000 zl. a výslovn si pál, aby byl kvito-

ván jako dar » Nejmenovaného «. Štdrý píspvek tento

byl mocnou vzpruhou k skládání dar. Také na pomník
Barákv vtším obnosem pispl a tak stál vždy v po-

pedí skládání dobrovolných dávek na národní a vlaste-
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necké úely, aniž se široká veejnost do poslední chvíle

dovdla, kdo vlastn skrývá se za »Nejmenovaným

«

mecenášem. Zvlášt významných zásluh získal si jako

pokladník Národopisné výstavy eskoslovanské. Risiko

výstavy spoívalo skoro výhradn na jeho bedrách. D-
vra len v etných spolcích byla mu projevována tím,

že byl povoláván do výboru. V Ústední jednot e-
ského herectva byl revisorem a vydobyl si v této kor-

poraci takových zásluh, že v minulé valné hromad
jednomysln byl jmenován estným lenem. Byl velým
a oddaným podporovatelem Prvního eského pensionátu

pro dívky, jemuž propjil svj dm v Žitné ulici,

k úelu tomu zvlášt zakoupený. Není národního pod-

niku, jejž by pan Ort ze své pokladny znanji neob-
štdil. Vzácnou svojí štdrostí vyznamenával také chudé
umlce a pilné studenty. Jeho dm byl vždy poho-
stinným.

«

Dne 7. srpna psaly »Národní Listy « o defraudaci

ve Svatováclavské záložn následovn

:

Po náhlé smrti vrchního úedníka zastavárenského

oddlení Svatováclavské záložny dosazen na jeho místo

úedník nový, který v prvých dnech msíce dubna le-

tošního roku objevil jisté nesprávnosti ve vedení knih

oddlení zastavárenského. Tento objev zavdal píinu
k rozsáhlé revisi, pi níž zjištno, že nepoctivým zp-
sobem byla zastavárna pipravena o obnos 180.000 K.

Dkladným pátráním zjistilo se také, že tento obnos
ponechal si náhle zemelý vrchní úedník a sice mani-

pulacemi po adu let provádnými. Tak zjištno, že

první nesprávnosti staly se v roce 1895 v dob Národo-
pisné výstavy. Manipulace nesprávné provádny tím

zpsobem, že úedník peníze složené za zastavené cenné
papíry neodvádl do pokladny, aniž je zapsal do pí-
slušných knih, nýbrž si je prost nechal. Nejen záložna

svatováclavská, ale také její oddlení zastavárenské je

podrobeno dozoru zvláštních revisor, volených valnou

hromadou z ad mimolenských. Tito revisoi, potem
dva, z nichž jeden jest vyšší úedník u loterního úadu,
každoron zkoumali stav záložny a k valné hromad
picházeli se zprávou, že vše nalezli v úplném poádku.
Teprve nyní se ukázalo, že tyto zprávy nebyly správ-

nými, a bude pedmtem dalšího vyšetování, jak se

stalo, že revisoi takto mohli uvésti v omyl výbor zá-

ložny i veškeré její lenstvo. Vinu ze vasného neod-
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krytí podvodných manipulací má také ten len výboru,

jemuž jest sven dozor nad zastavárnou. Veškeí lenové
výboru vnovali úplnou dvru revisorm a byli ovšem
nemálo pekvapeni, když objeven byl tak znaný schodek.

Manipulace mohl provádti náhle zesnulý vyšší úedník
tím snáze, ponvadž nejen u svých kolleg v úad,
ale i u všech len výboru požíval neobmezené a na-

prosté dvry jakožto muž velice zámožný a pro svou
obtavost ve veejnosti dobré jméno požívající. Nikdo
neodvážil se podrobiti jeho konání revisi. Po odhalení

schodku uinna opatení k náležité úhrad škody. Ro-
dina zesnulého složila ihned na hotovosti 50.000 K a

o uhražení zbytku defraudovaného obnosu vyjednává se

s pozstalými. Mimo to nalézá se v pokladn zastavárny

nkolik cenných papír zemelého, které rovnž budou
použity k úhrad schodku. Výbor záložny, pojednávaje

0 této záležitosti, vyslovil domnnku, že dle všeho se

zesnulým vrchním úedníkem byl ješt nkdo srozumn,
aby nesprávné manipulace tím bezpenji mohly býti

provádny «.

»Katolické Listy« psaly: »K velké klerikální panam
v Praze. Nkteré protikatolické asopisy pražské pinesly
v posledním dnu zprávu, že se v jedné klerikální pražské

záložn, která nese jméno pedního patrona eského,
ztratila vtší ást penz. Defraudovaný obnos odhadován
na 80 až 300.000 K a vina svalována na všechny možné
1 nemožné osoby. Každý ovšem po petení zprávy té

hádal na záložnu Svatováclavskou v Praze a není tudíž

divu, že ve dvou posledních dnech vybírány byly zna-
njší vklady, které však ústav v plné míe i bez ped-
chozí výpovdi, jak ustanoveno, vyplácel a vyplácí i dále.

Nepejícím živlm šlo patrn o to, aby vyvolán byl

umlým zpsobem poplach — jako nedávno v záložn
Karlínské — a vc aby tím pivedena byla snad i k horším
koncm. Smutná to, vru, ukázka, jak málo pátel má
eské penžnictví i ve svém vlastním asopisectvu, které

tak rádo staví se pod prapor pravdy. První útok uinila

»Samostatnost«, list radikáln pokrokový, druhý a daleko

horší Masarykv »as« a konen i » Právo Lidu«, které

píšíc o klerikální panam, obviuje profesora Msgra Drozda,

jenž jest starostou záložny, jakoby defraudaci na mrtvého
úedníka svaloval. Pokud se z výboru dovídáme, jde

o skutenou defraudaci, která objevena byla po smrti

jednoho z úedník v zastavárn již ped temi msíci,
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ale byla v tichosti urovnána vzhledem k postavení, které

zemelý zaujímal v eské vynikající spolenosti, není

tudíž pravdou, že by umle vc na mrtvého byla svalo-

vána, ježto výbor kryl netoliko povst zemelého, jeho

rodinu, ale i stranu, ku které se v poslední dob hlásil,

a práv tato strana nejmén klerikální se zváti mže.
Vc však z osobní zášti byla vynesena ven a ve veej-
nosti vzrostla ve zprávy až bájen pehnané, takže

správní rada bude as nucena protj jednotlivým osobám
a listm zakroiti soudní cestou. Že záložna úpln jest

bezpenou, patrno z tch fakt, že vedle ruení neobme-
zeného vládne fondem reservním v obnosu 511.196 K,

nehled k potu podíl lenských, jichž jest 13.700 v ob-

nosu 547.334 atd. Ježto defraudovaný obnos obnáší

pouze 180.000 K, jest ástka sama sebou kryta, by se

o nahrazení obnosu toho ani nemluvilo.

Charakteristické jest, že pražský verejší »Tagblatt«

pinesl o vci té zprávu stízlivjší nežli eské listy,

které by o eském penžním ústav nemly lživé zprávy

do svta roznášeti, zvláš když se jedná o est korpo-

rací a osob, o nichž bychom sami neradi zmínku další

inili v zájmu dobré povsti eského jména«.

Ku zprávám našim v minulých íslech, jimiž, vyká-
vajíce výledku vlastního svého šetení, znamenali jsme
rzné zprávy, šíené ve veejnosti, zaslal nám starosta

» Svatováclavské záložny « msg. Drozd opravu. Akoliv
oprava tato je zcela protizákonná, uveejujeme ji pece,
jednak proto, že ve skutenosti vlastn potvrzuje okol-

nosti, které uvádíme, pak také proto, že považujeme za

vhodno, pipojit k ní nkteré poznámky.
Oprava zní: P. T. redakci » Práva Lidu« v Praze.

— Vzhledem ku zprávám Vašeho ctného listu ze dne
6. a 7. srpna t. r. v ís. 215 a 216 nadepsaným » Pa-

nama v klerikálním táboe ?« žádám tímto na základ

§ 19. tiskového zákona za následující opravu v nejbližším

ísle » Práva Lidu« : »Není pravda, že po Praze šíí se

se vší uritostí zpráva, že v jedné klerikální záložn
nevysvtlitelným zpsobem zmizelo K 80.000, ale pravdou

jest, že defraudace na urito jest zjištna. Není pravdou,

že penz tchto nepípustným zpsobem bylo práv
nyní použito ku stavb klerikální jedné budovy, a že

hlavn jeden všeobecn známý monsignore jest touto

aférou siln kompromitován, ale pravdou jest, že peníze

ty zpronevil úedník zastavárny, který byl laikem.
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Není pravdou, že s úmyslnou a dobe vypotenou su-

gestivní sentencí iní se pokusy svalit podezení jinam,

ježto výbor i defraudanta kryl. Není pravdou, že se jedná

o velikou panamu v klerikálním táboe a že nebožtík

má na sebe pevzíti viny žijících osob, které vedou
mezi klerikály rozhodující slovo, ale pravdou jest, že

nebožtíku dle pravdy piítá se jen vina jeho vlastní.

Není pravdou, že lidé, v pomry ústavu velice dobe
zasvcení, odhadují škodu, malversací uinnou, na pl
millionu, ale pravdou jest, že mohou initi tak jen lidé

špatn zasvcení. Není pravdou, že nyní, když zprávy

dostaly se o ní do veejnosti, okamžit sesazen byl

místostarosta, známý katecheta, ale pravdou jest, že výbor
místostarostu nesesadil, ježto místostarosty nemá. Není
pravdou, že nedvra v zasvcených kruzích k tomuto
finannímu podniku vlee se už dlouhou dobu a že

dlouhou dobu už se vykládá v zasvcených kruzích

o nesprávnostech, tam panujících, ale pravdou jest, že

teprve v poslední dob šíena nedvra v kruzích ne-

zasvcených k tomuto finannímu podniku na úkor

pravdy.

V Praze, dne 7. srpna 1902. Jan Drozd, professor

a starosta Sv.-Václavské záložny.

K tomu podotýkáme
:

Jest pravda, že po Praze

byly šíeny povsti o nevysvtlitelné defraudaci ve Sv.-

Václavské záložn a že správní rada až dosud neuinila

dostatené opatení, aby znepokojené obanstvo dovdlo
se úplnou pravdu. Jest pravda, že výbor defraudanta

kryl, jak nyní uvádí, z ohled prý k jeho žen
;
jest

pravdou dále, že funkce své zbaven byl místopedseda
správní rady, kanovník, není sice pravda, že byl sesazen

formálním njakým usnesením, jisto však jest, že do-

nucen okolnostmi, hlásil sám resignaci. Na dkaz toho,

že už delší dobu informované strany nechovají ve Sv.-

Václavské záložn tu dvru jako dív, uvádíme, že ve

výboru podporovacího spolku pro moravské studenty

» Radhošt « loni známý odborník navrhoval, aby jmní
>>Radhošt« bylo ze Sv.-Václavské záložny vyzvednuto a

uloženo na jistotu pevnjší.

»Nár. Politika« pinesla 11. íjna 1902 tuto zprávu:

Milionová defraudace ve Svatováclavské záložn.
Mysli pražského obyvatelstva jsou dnes pirozen pobou-
eny zprávami o obrovském schodku ve svatováclavské

záložn a po celé Praze se o niem jiném nemluví,
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nežli o zatení msg. Drozda a jeho spoleník. Hlavní
poplach jest ovšem mezi vkladateli a dnes již o 7. hodin
ranní stály ped zavenými dvemi záložny zástupy lidí

a to ponejvíce žen, které ekaly, až se o 9. hodin ote-

vou dvée, aby si vyzdvihly peníze. Nic nespomáhalo
ujišování rzných osob, že záložna nebude pijímati,

ani vydávati vklady
;
vtšina stála na svém, že musí do-

stati peníze a že se jinak z domu nehnou. O 9. hodin
zaaly se pijímati vkladní knížky k revisi a pijímají se

dále. —
K pedešlé naší zpráv dodáváme následující podrob-

nosti :

Jakým zpsobem se defraudace dly, není dosud
urit zjištno, ale ví se jen tolik, že se bralo již asi

20 let. Na urit jest tolik prokázáno, jakým zpsobem
si poínal zemelý vrchní úetní Ort pi svých malver-

sacích. Jeho manipulace byla tak velice jednoduchá, že

pímo pekvapuje. V položkách pipisoval jednoduše
ped menší obnosy jedniku a obratem ruky byl tak

o tisíc neb 2000 korun bohatší. Trestní ízení ovšem
nyní vynese na jevo, jakým zpsobem se mohlo státi,

že žádná kontrola na tyto nepoádky nepišla. Když se

zjistilo v prvním pípad že schází 370 tisíc korun, bylo

v poslední schzí výboru ped 14 dny ustanoveno, aby
se provedla co nejdkladnjší a nejpodrobnjší revise

a hned pikroeno k provedení tohoto úmyslu. Revise

knih provádlo 8 státních kontrolujících úedník a mimo
to pomáhal celý kanceláský personál, aby se zjistilo,

jaká byla bilance dne 31. prosince 1901. Jednotlivé

knihy se porovnávaly a dkladn zkoumaly a prohlídka

trvala až do tvrtka do 10. h. veer. Výbor záložny

práv zasedal a krátce ped 10. hod. se již nkteí le-

nové zdvihli, chtjíce odebrati se bu domu neb do restau-

race, když se v tom objevil p. revident Šttina a ohlásil,

že bilance je falešná a že byl zjištn schodek 1,303.761 K
46 h. Tato zpráva úinkovala ovšem jako blesk z ista

jasna a ohromila všechny a výbor se nejprve staral o to,

aby se zjistil pro všecky pípady.
Ponvadž se proslýchalo, že Msg. Drozd má v úmyslu

ujeti nejspíše do Vídn, byli dožádáni detektivové k hlí-

dání domu, aby snad tajn neprchl. Na to pak odebral

se do jeho bytu zástupce záložny advokát p. dr. Zavadil

s notáem p. drem Zahradníkem a žádali na bývalém
starostovi, aby nahradil aspo ásten škodu, která byla
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práv objevena. Žádali na nm million korun a za to

mu bylo slíbeno, že se vc nedostane úadm a že se

proti nmu nezakroí.

Msg. Drozd vyskoil pak z kesla a za zcela sprostých

nadávek hrozil celému výboru, že uiní trestní oznámení,
že ho vinili z krádeže. Když se nepodailo žádnými
domluvami ho uklidniti a ani pímti k tomu, aby se

zavázal k náhrad, bylo ráno uinno na policii trestní

oznámení a msg. Drozd byl na to zaten. Po výslechu

p. dra. Zavadila, kanovníka Kyselky, len správní rady

Šlégla a Nováka a úedníka p. Frúhaufa, který vlastn
sám defraudaci ohlásil, byli ješt dále pedvedeni Kohout,
Hercík, Hueber a Pekelender a všichni až na posledního

hned po výslechu ponecháni ve vazb. Bedich Pekelender,

majitel domu v ernošicích, byl ponechán na svobodné
noze.

Úední cestou bylo zjištno, že celkem obnáší ztráta

penz pes ti milliony korun, ale pes 2 milliony jest

zajištno a sice jmním záložny hlavn realitami, reservním

fondem záložny a zastavárny a znanými obnosy, jež

dílem byly u pachatel zpronevry zabaveny a dílem

na nich a na pozstalosti po Ortovi vymáhány, takže,

jak jsme již v ranním vydání zaznamenali, nekrytá vlastní

ztráta jest 1,303.761 K. V záložn se kradlo nejen za

živobytí vrchního úetního Orta, ale i po jeho smrti,

což zvlášt provádl a se v tom dobe vyznal úetní
Kohout, který používal téže manipulace jako Ort. Ped
malý obnos pipisoval v knihách jedniku anebo dvojku.

Ten kradl ješt tehdy, když se již zaalo po smrti Ortov
šuškati o zproneve. Na píklad jest zjištno, že v útu
effektu ze 74 tisíc korun udlal 274 tisíc.

Po zatení byla u všech vykonána prohlídka a ta

mla zvlášt u Kohouta pekvapující výsledek. V jeho

zásuvce u stolu nalezena vkladní knížka msgra. Drozda
na 300 zl. z r. 1887, kteréžto peníze si páter Drozd
vypjil, ale nezaplatil. V knihách jest tento veden jako

splacený. Dále bylo prohlídkou zjištno, že bratr msgra
Drozda, Vilém Drozd, maj. domu . 455 na Žižkov,
uinil na svj dm u záložny velkou výpjku a jeho

sekvestor platil 15 let úroky. V knihách jsou však tyto

úroky jako nezaplacené a záložna tak ošizena o 93 tisíc

korun.

Ve stole byl nalezen dále hotový obnos 3230 k ve

schránce na cigarety a mezi rznými papíry zastrkáno

30Rudolf Vrba: Vláda penz
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bylo 1670 korun. Provenience tchto penz je zajímavá.

Jsou to ty peníze, které ústav povoloval na rzné dobro-

inné a humánní úely, a které ml Kohout vypláceti.

On však nedal nikomu nic a peníze si nechal. Podobný
výsledek mla také prohlídka u msg. Drozda. U nho
nalezeno bylo nkolik spoitelních knížek na 64.000 k

a 805 k na hotovosti. Pi osobní prohlídce vybral de-

tektiv Drozdovi z kapes 560 k. U odhadce Huberta
Huebra nalezeny byly dv spoitelní knížky na 6000 korun
a 4 cenné papíry v nominální cen 440 korun.

Zatené vyslýchal pozd do noci vládní rada p. Oli
a pišel ke konenému poznání, že o všech malversacích

musila také vdti 401etá hospodyn msg. Drozda Anna
Mádlová, o níž její pán a velitel udával, že má naspoe-
ného jmní 30.500 korun, ale nemohl udati, jak a z eho
si takové jmní naspoila.

Jelikož jest na snad domnnka, že Mádlová »spoila«

spolen s ostatními ze jmní Svatováclavské záložny,

byla i ona zatena a odvedena do bezpenostního odd-
lení. Dnes dopoledne byli msgr. Drozd, jeho hospodyn
a ostatní spoleníci dopraveni k trestnímu soudu.

Dnes ráno již ped 7. hodinou obstupovaly zástupy

lidu budovu Svatováclavské záložny v Karlov ulici.

Lidé tídy zámožnjší, elegantn odné dámy i páni,

chudé ženy s nšemi na zádech, venkovani a venkovanky
s obcí okolních, služky, emeslníci a j. nemohli se do-

kati, až udeí 8. hodina. Nevylíitelný ruch a šum, sta

otázek, vzájemné sdlování, tichý vzlykot tu i tam, na-

dávky a výhržky, vše splývalo v jedinou smsici lid-

ských hlas. Po 8. hodin vnikli nejblíže stojící oteve-
nými dvemi do úadovny záložny, kde noví úedníci
nestaili zodpovídati spousty otázek jim kladených a vy-

svtloval, že po dobu 14 dn, kdy bude provádna
revise, nebudou vklady vypláceny. Marn znova a znova
klidnjší obané utišovali a konejšili vlídnými slovy,

marn nkolik len nové správní rady zaruovalo, že

po trnácti dnech vklady žadatelm budou vypláceny—
lid stál jako ze a nehýbal se s místa.

»Chceme své peníze !« odpovídáno z davu lidu.

—

»Musíme je dostati, kdybychom tu mli státi do veera !«

— »Mám tam vno pro dceru — « plakala ustaralá trafi-

kantka. »Pro se nevyplácí, když se vyplácelo

vera? — « a spousty jiných otázek rozviovaly množství.
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jež tísnno nov picházejícími po nkolik hodin vy-

trvalo, aby ustoupilo konen jakž takž uklidnno novým
zástupm.

Silné policejní hlídky od ranních hodin stežily

oba vchody do záloženské budovy, a do vnit nebyl

puštn, kdo nevykázal se záloženskou knížkou. Lidé

opodál stojící horliv etli dnešní ranní listy a do-

tazovali se po nových podrobnostech. Není divu, že ve

chvílích takového horeného záchvatu, kdy pracuje lidská

fantasie pímo parou, rodily se nejnemožnjší zvsti a

sensaní podrobnosti o zproneve, která vyliována se

strany nkterých jednotlivc mnohem vtší nežli skuten
jest. Mluvilo se o 4 a 5 millionech korun. V této pí-
in nutno optn s drazem vytknouti, že defraudováno

bylo pes 3 mil. korun, ale že veliká ást zproneve-
ných penz kryta jest reservním fondem, realitami zá-

ložny atd. Celkem jest 1,303.000 korun neuhrazeno. Po
9. hodin pibylo do Prahy ranními vlaky mnoho ven-

kovských len záložny a v ulicích ku záložn Svato-

václavské smujících stupoval se ruch každým oka-

mžikem. Venkované s velikým chvatem spchali do
Karlovy ulice a již na cest se nepestávali dotazovati,

budou-li jim vyplaceny jejich vklady. Neznámí si na-

vzájem lidé sdlovali si své obavy a hledli se navzájem
posíliti v dve, že o nic nemohou pijíti.

Sensaní zprávy o obrovské defraudaci jsou dnes
hlavním pedmtem denního hovoru obyvatelstva praž-

ského i vkolního. Obecenstvo nepokryt vyslovuje

zdrcující úsudek o bídném hospodáství v ústav, který

tšil se neobmezené dve nejširších vrstev lidových a

v nmž pes to pese vše po celá desítiletí dály se tak

úžasné nesprávnosti. V záložn panuje pochopitelný

zmatek a rozruch a není dosud urit známo, jak se celá

vc skoní a nebude-li to míti pro ústav nedozírné ná-

sledky. Doposud nejsou totiž zjištna aktiva a za tou

píinou dal dr. Zavadil návrh, aby se zastavilo vydávání

a pijímání penz a zkontrolovaly se knížky, kolik jest

vklad a je-li záložna aktivní nebo passivní. Že by došlo

ke konkursu se popírá a správní výbor hodlá podniknouti

všechny kroky, aby ústav byl zachránn. Po zjištní stavu

jmní bude svolána valná hromada a pedloží se jí ná-

vrhy, na nichž se výbor usnese. Nynjší akce výboru
nese se pouze k tomu, aby nikdo z vkladatel nebyl

poškozen.

30
:
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Dne 28. íjna 1902 pinesla »Nár. Pol.« tuto zprávu:

K defraudaci ve sv.-Václavské záložn. Jak známo,
po úmrtí J. Orta, úadníka ústavu tohoto, jenž sice ml
titul vrchního úetního, ve skutenosti však zastával

místo pokladníka v oddlení zastavárenském pro pjo-
vání na skvosty, pronikly na veejnost rzné zprávy

o jistých malversacích, jichž se týž dopustil v úad svém.

To pimlo výbor, že pikroil k dkladné revisi všeho
zízení i v zastavárn i záložn, akoliv zemelý úadník
v penžním oddlení záloženském neml naprosto co
initi. Revisor pan Bílý Jindich, jenž zejména v zasta-

várn, kde se Ortova defraudace stala, po léta revisi pro-

vádti ml, vybídnut výborem, aby se vzdal, jelikož svou
povinnost jako revisor ádn nekonal. Na jeho místo

dle stanov bezprodlen zvolen revisor nový, c. k. revident

Setina, jemuž výbor úpln dvovati mže, nebo je

postavením svým úpln neodvislý a nestranný. Pi d-
kladné revisi zjištno konen, že celkový schodek zpro-

nevený v zastavárenském oddlení obnáší 378.070

korun. Defraudovaný obnos z ásti hrazen vdovou ze-

melého pokladníka a pihlášen k pozstalosti téhož.

Výbor bezohledn vymáhá však náhradu také na všech,

kdož jakýmkoliv zpsobem nesou vinu, že zpronevra
stala se vbec možnou. Tím zpsobem bude škoda

z vtší ásti nahrazena a pípadný zlomek uhrazen z fondu
reservního. Pi dkladné revisi dospl výbor zárove
k pesvdení, že též nutno uiniti zmny v úadnictvu
a i ve správní rad, má-li ústav, jinak na zdravých zá-

kladech položený, pro budoucnost zbaven býti rzných
živl škodlivých. Z úadnictva suspendován editel Kohout
Václav ve schzi dne 22. záí t. r. a jmenován nový
kontrolor p. Bohumil Chodora, pokladník spoitelny

v Hoicích, a nový pokladník p. Antonín Píša, úetní
záložny ve Volyni. Vrchnímu úetnímu p. Hercikovi sv-
ena úetní agenda v záložn.

Jak opravdov, drazn a neohrožen poíná si

výbor pes všechny pekážky, které mu na poátku kla-

deny byly, vysvítá z toho, že nepihlížeje ani ke stavu, ani

ku postavení starosty msgra. Jana Drozda a vida, že toho

prospch ústavu vyžaduje, dle stanov písn se ídil

a starostu ve schzi dne 25. t. m. drazn vyzval, aby
se vzdal funkce své, což týž uinil. Hned druhý den

dopoledne zvolena jednomyslnou volbou nová správní

rada, která sestavena takto : Starosta ThDr. Karel Vondruška,
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fará u sv. Havla a obecní starší v Praze. Místostarosta

a dozorce kanceláe inž. V. A. Kídlo v Praze. Dozorce

pokladny Matj Novák, obecní starší a majitel domu
v Praze. Dozorce knih Fr. Schlegel, bývalý obchodník,

soukromník a maj. domu, Král. Vinohrady. Tajemník

Josef Sprongl, c. k. professor, Král. Vinohrady. Ostatní

lenové výboru jsou pp: Antonín Kašpárek, kaplan

u sv. Vojtcha v Praze
;

Josef Kliment, uitel v Praze

;

Jan Krajíc, zlatník a majitel domu v Praze
;
Václav J. Neu-

bauer, majitel domu v Praze
;
Antonín Plichta, zámeník

a majitel domu v Praze
;

Václav Schubert, lakýrník

a majitel domu v Praze
;

Jan Tengler, majitel domu
v Praze; Rudolf Totzer, velkoobchodník a c. k. dvorní

dodavatel v Praze
;

František Zbíral, kožešník, majitel

domu v Praze a Václav Žižka, stíbrník v Praze. Vzhledem
k tomu, že reservní fond svato-Václavské záložny obnáší

dle poslední bilance 511.196 korun a reservní fond

zastavárny 18.000 korun a že pi revisi konané v Záložn
dle zprávy revisor út, již podali tito ve schzi dne
25. t. m., nenalezeno v penžním oddlení záložny nieho,

co by výbor nadále mohlo znepokojovati, jsou veškeré

obavy v píin stavu záložny neoprávnné. Výbor jest

na nejlepší cest, aby pivedl ústav zase do klidných

kolejí a to tím spíše, že vkladatelé záložny aférou Ortovou
vzrušení vrací se opt se svými vklady, nebo vidouce

opravdovou nápravu, na prospch ústavu uinnou, na-

bývají zase bývalé dvry své k ústavu. A to tím snáze

tak uiniti mohou, ježto za výbor a novou správní radu

postavili se vlivuplné orgány církevní a katolické orgány,

ímž zajištno i nadále záložn sv.-Václavské pední
místo mezi penžními ústavy eskými. Výbor v první

schzi po nuceném odchodu starosty msgra. Drozda
usnesl se ihned pistoupiti k Jednot záložen v echách,
na Morav a ve Slezsku a pihlásil se ku povinné revisi,

což se také ihned stalo.

Dne 10. ledna 1903 uveejnily pražské denníky toto

provolání výboru záložny:

Nad ssutinami záložny Svatováclavské. Duchovenstvu
eskému rozesílán je nyní tento pipiš: Veledstojný
pane ! Konkurs i likvidace Svatováclavské záložny v Praze?
Otázka tato pronáší se tisíci ústy denn po dobu jed-

noho a tvrt roku ! Slovo konkurs psobí hrzný, pí-
šerný dojem

;
svdkem toho je celá Praha dne 4. ervna

m. r., kdy ohlášení konkursu poštou bylo již c. k. zem-
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skému soudu v Praze zasláno, po nkolika hodinách

však ješt vas na pošt zadrženo
;
toho veera celá

Praha byla ve zvláštním podivném vzrušení, a co by
bylo následovalo dále, nikdo nemohl a nemže tušiti.

V ohledu církevním rozhodn velice dležité a nejvýš

prospšno bude, zmizMi Svatováclavská záložna klidn
se svta, a to, pokud možno, nejdíve, což mže za

nynjšího stavu vcí pes to, že doba nynjší jest velice

kritická, státi se bez velikých obtí všech tch, jimž na
tom záleží. eská záložna v Praze, zapsané spoleenstvo
s ruením obmezeným, zízená za úelem klidné likvidace

Svatováclavské záložny, usnesla se v ustavující schzi
své, konané dne 29. prosince 1903, na tak výhodném
programu likvidace Svatováclavské záložny, dle kterého

možno tuto, pi ponkud dobré vli interesent, velice

snadno provésti. Pikládajíce Vám, veledstojný pane,

tento program, žádáme Vás, knze a vlastence, abyste

nepipustili té potupy církve a celého eského národa,

aby Svatováclavská záložna, mající jméno nejpednjšího
našeho svtce, sv. Václava, patrona eského, skonila
úplným bankrotem, nýbrž aby klidn, bez pohromy tisíc

nevinných obtí, se svta sešla. Skuten bylo by to

velice smutným znamením doby, kdyby v samém srdci

ech, v matice Praze, Svatováclavský podnik ml tím

nejhroznjším zpsobem se svta sejiti, pohromu a pímo
zkázu mnohých pivésti, kteí by pak po celý život

a možná že i jejich potomci po mnohá desítiletí kletbu

na svolávali. Obraceje se k Vám s tímto prosebným
listem, nežádáme od Vás, veledstojný pane, pílišných,

Vaši možnost pesahujících obtí, ale vznášíme k Vám
nejpokornjší prosbu, abyste ráil nám dobrotiv pomoci,
abychom mohli co nejrychleji program ustavující valné

hromady provésti, a ráil nám pispti bu njakým
darem nebo nkolika garanními závodními podíly nebo
píspvky za podmínek v piloženém programu uvede-

ných, nebo njakým vkladem, pokud možno bezúroným,
nebo na nejnižší úrok na uritou, Vámi stanovenou
dobu. Konen ubezpeujeme Vás, veledstojný pane, že

eská záložna v Praze bude ízena a spravována vzorn,
že táž bude poskytovati pjky, pokud bude možno, na

úrok nejnižší, za to však bude požadovati úplné záruky

osobní a hypotekární, a že záložna tato bude revidována

nejen domácí úetní komisí, ale mimo tuto bude podro-

bena revisi Jednoty záložen a revisi státní. Snahou eské
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záložny bude : napraviti škodu, kterou Svatováclavská

záložna zpsobila. V Praze, dne 2. ledna 1904. S veškerou

úctou Výbor eské záložny v Praze, zapsaného spoleen-
stva s ruením obmezeným. — Pipiš tento bude dodán
nejen duchovenstvu nižšímu, které záložn, zlodji a ne-

hospodástvím ruinované, pineslo již hojn obtí, ale

zajisté a to hlavn vyšším hodnostám, kteí vykonali

dosud pomrn málo na odvrácení katastrofy — kon-

kursem.

K tomuto provolání podotýkáme následující. Nkolik
let ped pádem záložny stál jistý knz ped vchodem
a poítal své úspory. Jistá starší paní šla kolem a vidouc

knze chystajícího se do záložny uložit vklad, pravila

mu: » Dstojný pane, tam nechote, tam se krade.« Knz
uposlechl a uložil úspory jinde. Pípad ten jest zaruený.

V záložn byli zúastnni probošt Karlách, kanovník

Borový, Drozd, kanovník Kyselka, fará Vondruška, kate-

cheta Košná, katecheta Šprongl, fará Kašpárek, fará
Houžvika. Je známo, že Drozd nerozuml ani za mák
knihám, a že si úedníci záložny dlali z nho posmchy.
Jisto jest, že Drozd vdomost ml o tom, že záložna

je vykradena. Tento zloinný stav Drozd svým pláštíkem

knze zakrýval. V tom spoívá
j
ho zloin. Ostatní knží

o krádežích v záložn spáchaných nevdli nieho. D-
kazem toho jest, že se potýkali o pedsednictví záložny.

Dr. Vondruška hledl za každou cenu vyhoupnouti Drozda
ze sedla. Neml ovšem zdání o tom, do eho se po-

sadí. Drozd sám nekradl, ale mlel k zloinm, které

úedníci záložny dlouhá léta páchali. Tito zlosynové si

myslili, že do záložny chodí jen sami knžoui ukládat

úspory, nu a to není zloin takové peníze utratit.

Knžstvo eské bylo tmito zlosyny okradeno alespo
o 6 million K. A pak pijde ješt sám výbor a ztotož-

uje tuto peleš lotrovskou se zájmy eských knží. Hí-
chem bylo, že se nkteí knží do výboru záložny drali,

a knihám nerozumli. Kdo chce psobit v záložn, musí
znát vedení úetnictví a knih, aby mohl kontrolovat.

Dlat jen figuru, to dovede každý. Pak ale pijdou ty

strašlivé následky.

Knžstvo bylo okradeno a za to mu ješt následkem
štvaní socín bylo všude spíláno zlodj, Drozák.
V tom spoívá bestiální zloin »Pr. Lidu« a celé ervené
strany. Nevinní knží byli na ulicích veejn od luzy

pepadáváni a tupeni. A to se dje podnes stále.
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ervení socíni a s nimi spíznné duše jako zbsilí

se vrhali na knze, vytloukávajíce ze Svatovácl. záložny

ábelskou zlobou pro sebe kapitál. A pece je známo,
že socíni jsou v krádežích pravými mistry. Kradou jako

straky kde jen pracují, na stavbách, v dílnách, krade

jeden druhému, jen židovi v továrn socín nekrade, do-

stal by kriminál.

»Naše Listy < v . 14. ro. 1902 uvádjí tento doklad:

» Právo Lidu« bude míti i se svými, v dlnickém hnutí

mladými redaktory a ostatními stoupenci sociální demo-
kracie píležitost, slyšeti také z djin dlnického hnutí

nco neobyejného, ímž se dokáže, že i mnozí sociální

demokraté erta dbají morálky a nejen defraudují a kradou,

nýbrž i také loupí. — Njaká omluva, že by se v pí-
padu, který uvedeme, kradlo a loupilo bez vdomí so-

cialn-demokratických svdc a z osobní touhy snad po
mamonu, aby zisk mly pouze osoby kradoucí a loupící,

je zde naprosto vylouena, a k tomu všemu ješt je do-

kázáno, že lup, vykonaný Englem a soudruhy, uren byl

»pro svátou vc« socialn-demokratické strany — na
agitaci.

«

Vc dle obžaloby i výpovdí obžalovaných Josefa

Engla a soudruh mla se takto: Josef Engel, dlník
truhláský, jak sám ve výslechu vyznal, byl lenem social.-

demokratické strany a hnutí sociálního súastoval se

zárove s Frant. Pflegrem, Chrištofem, red. Hotzem a j.

a byl mimo to i lenem dvou tajných skupin sociálních

demokrat ve Vídni. V jedné z tchto skupin naléhal

redaktor »Zukunftu«, ob. Jind. Hotze, aby se hledly
njakým zpsobem zaopatiti pro stranu peníze, že je

jich poteba na agitaci.

Nuže a tam se stala dohoda, že Engel, Pfleger a

Domes uiní pípravy k opatení penz »na agitaci «.

Engel vdl o bohatém majiteli závodu obuvnického
Merstallingerovi, redaktor Hotze opatil k útoku chloro-

form, Frant. Domes potebné k tomu peníze a Engel
s Pfegrem dali se do práce. Než Hotzv chloroform
se neosvdil. Engel jej zkoušel na sob a neomámil se

jím; udlal si tedy dle návodu z knihy »Divy luby«
chloroform sám a byl s ním spokojen. Hotzovi pak
v nejbližší schzi soc.-dem. skupiny Engel za jeho chloro-

form vyinil. Tak prý by se mohli dlat lidé jen ne-

šastnými, když by chloroform neúinkoval, nemohli by
prý pak s místa inu ani utéci.
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Dne 4. ervence 1882 lup na Merstallingerovi En-

glem a Pflegrem za pomoci chloroformu v pravé po-

ledne v krám na Zieglergasse ve Vídni proveden. V krám
dle udání Merstallingera nacházelo se 1150zl. na hoto-

vosti a skvost za 782 zl., které, když Merstallinger

z omráení se probral, shledal, že s lupii zmizely.

Dle udání Engla a Pflegera nevzali prý tito více

než 220 zl. — nanejvýš a skvost ovšem vzali za 782 zl.

S lupem šel Engel rovnou do redakce ústedního orgánu
soc.-demokrat »Die Zukunft« na Gumpendorferstrasse

a když nalezl redakci zamknutou, odevzdal peníze v ba-

líku, s nápisem » peníze na agitaci «, ob. Heinzové,

konkubín spoluobžal. soc. dem. Schenka do uschování,

až konen odevzdány byly redaktoru Jind. Hotze, který

je sebral a hned za tepla, dne 8. ervence, s nimi ujel

do Ameriky. Posloužily-li tyto peníze vci jeho nebo
vci strany i za hranicemi, to je ovšem do dnes há-

dankou, na niž by nikdo ze sociál, demokrat až dosud
nedovedl odpovdti.

Pflegrovi za jeho in bylo poradno, aby utekl díve,

než bude chycen a odmnou a na cestu dáno mu bylo

25 zl. Pfleger nedostal nic, jen 1 zl. 65 kr. za brejle, které

pi loupeži si náhodou rozbil. Tetí obžalovaný s Englem
a Pflegerem ve vci jaksi zúastný byl Vilém Berndt,

známý sociál, demokrat a administrátor soc.-dem. asop.
»Die Zukunft«. Berndt byl obvinn a pak i odsouzen
ze spoluúastenství ve vci Englovi a Pflegerovi za vinu

kladené, k níž se pak tito i piznali. On, Hotze, Engel

a Pfleger základ obžaloby nesli a na ni odpovídali, ostat-

ních 23 spoluobžalovaných bylo tázáno více pro tajné

spolování. Podivno však, že skoro všichni ve vci En-

glov a Pflegerov mli co povídati, z ní se vymotávati

a jinak o ní mluviti, dkaz to, že celá vc nebyla jen

Englovi a Pílegrovi známa.
Než držme se v sociální karakteristice, teba jen

Hotze, Engla, Pflegra a Berndta, a to staí k poznání,

že záležitost jejich byla plodem socialn-demokratického
rozumu, a chce-li nkdo, i nerozumu, nebo všickni tyi
byli sociálními demokraty. Skutenost tato popíti se

nedá. Vizme jen. Engel dle vlastních slov byl jako soci-

ální demokrat znám již v Mimoni, Liberci i Vídni. Mezi
sociál, demokraty chodil, píspvky pi sbírkách na soc.-

demokratický tisk, na uvznné, na agitaci i na vzdlá-
vací prostedky dával a ped soudem sám prohlásil, že
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jest pro »socialní poádek« a tudíž jeho ideou že je

i sociální stát. V témž smyslu také v hnutí sociálním

psobil. Ped soudem doznal a s drazem prohlásil, že

z osobních zájm nikdy útoku na Merstallingra by se

byl neodvážil.

Fr. Pfleger, dlník truhláský, podobn jako Engl
i on byl sociál, demokratem a lenem strany, a doznal,

že scházel se se sociál, demokraty Wintrem, Wagnerem
a j., a píspvky na úely strany odvádl. Ped soudem
líil své názory o ešení otázky dlnické tak, že bylo

jasno, mezi kým názory takové mohl jedin nabýti. A co

více, z výslechu Pflegra vycházelo na jevo, že on a j.

chystali se ješt na jakéhosi bohatého eka ve Fridrich-

gasse, ale polapením jej a j. k útoku nedošlo. Dokazo-
vati o Vilému Berndtovi, že týž byl sociál, demokrat,

když byl administrátorem »Zukunftu« a ve Vídni vbec
mezi socialisty osobou velice známou, bylo by zbyteno.

Jest tedy z této »také« historické události v hnutí

dlnickém na bíle dni, že i politicky uvdomlí lidé, unešeni

však fanatismem pro vc strany, mohou se dopustiti i tch
nejvtších pošetilostí, jimiž stran míní prospti, avšak

neprospjí, nýbrž stranu poškodí. Tedy, initi z jednání

jednotlivc odpovdnou celou stranu, jako dnes » Právo
Lidu« všecky katolíky vykikuje za stejné klerikály s »kle-

kály « ze Svatováclavské záložny, jest híšnou nesvdo-
mitostí, která se nedá niím omluviti ani odpustiti, dokud
není napravena.

Proto také vídeská porota uinila zde mezi obvi-

nnými rozdíl a rozsudkem shledala zloince jen v tch,
kteí in zlých se skuten dopustili neb k nim praco-

vali
;
ty uznala vinnými a ostatní nevinnými. Proto pro

zlodjství a lup shledáni vinnými pouze Engel a Pfleger

a pro spoluvinu Berndt. Ti byli odsouzeni a ostatní

obžalovaní viny zproštni. Ale dle nazírání nynjších
soc.-dem. redaktor nevíme, jak by to bylo se všemi
tehdáž dopadlo, kdyby místo »mšák « byli zasedali

v porot sociál, demokraté s nynjšími právními názory
» Práva Lidu«.

Avšak » mšáci « soudili tehdáž jinak, jak již uve-

deno: Engel dostal 15, Pflegr 15 a Berndt 2 léta tž-
kého žaláe. Výrok poroty znl k vin jednohlasn a

k propuštní druhých též jednohlasn. Z toho a se tedy

» Právo Lidu« uí a nemu nauí: 1. že i sociální demo-
kraté dokázali, eho již mnozí dávno se dopustili, nebo
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dopustiti ješt mohou a 2. že ne každý za špatný in
druhého má trpti a odpovídati, když v inu s ním ni-

kterak nebyl úasten.

Dosti. Tato slova snad pece konen jednou postaí,

aby se v redakci » Práva Lidu« poítalo také pi posu-

zování klerikál trochu s rozumem a pro aféru záložny

Svatováclavské aby nenadávalo a nespílalo se klerikálm
všem. Dopustil-li se bratr jeden eho nehezkého, má
s ním pykati i bratr druhý, nebo celá rodina, která

o niem nemla ani zdání? To snad pece ne! Na Gor-
ského »Dno života« klesne snad mnohý, ale ne snad

každý. Což jsme dnes v dvacátém století osvty a vzd-
lanosti na takovém stupni, že jsme se minuli s rozumem
a chceme vléci s viníkem i neviného na praný? O, ta-

kovéto vysvdení z právní rozšafnosti si pece dávati

nesmíme. Až dosud jsou jisté meze, které ani právník,

tím mén noviná smí pekroovati, zvlášt pi výkladu

práva. i špinní bez rozdílu má býti programem nosi-

tel sociálních ideí ? Pak bda i ideím tm !

Všimnme si nyní dalších doklad zuivosti orgánu
sociálních demokrat »Právo Lidu«. Uvedeme jen nko-
lik ukázek. »Právo Lidu« 14. íjna 1902:

Klerikální panama. Sensace, každou chvíli nová sen-

sace! Jak se na nás skoro všechen mšfácký tisk vrhal,

když jsme slibovali, že až dojde k pelíení o žalob,
již na nás podal dr. Nesý jménem Ortové, pine-
seme velké množství neobyejn sensaních zpráv.

A nyní pinášejí tytéž listy samy každou chvíli nové
sensaní zprávy. Oekávají se jmenovit nové sensaní
zprávy o dalších stycích defraudant ze Svatováclavské

záložny, zejména o stycích iditele Kohouta a vrchního

úetního Herziga s rznými osobnostmi pražskými. Vy-
chází totiž na jevo, že Herzig neustále jezdil ve fiakru,

vozil sebe a své pátele do Národního divadla, kde za

n lože platil. Z divadla zase vozil je do restaurant

pražských, kde platil veee až šestizlatové. Ponvadž
bylo podezení, že se i v byt zet Kohoutova, v nmž
již díve prohlídka byla provedena, rzné efekty Kohou-
tovy ukrývají, odjel vera ped 9. hod. ranní do Voko-
vic policejní adjunkt Vejík se temi detektivy, aby tu

byt zevrubn prohledali a po ukrývaných penzích pá-

trali. Vypravuje se také o Kohoutovi, že v sekvestraním

útu o jmní T. Procházky falšoval obnos patící Svato-

václavské záložn, pidav jednu 0. Obnos ml zníti na
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1300 zl.. a Kohout z toho udlal 13.000 zl. Na jiné

stran inil vera dopoledne prohlídky policejní komi-

sa Knotek s detektivy. Do bezpenostního oddlení pak
dostavila se zase ada osob k výslechu. Mezi osobami,

jež byly pozvány k výslechu na policii, nachází se i pí.

Ortová. Píruní kufíky, tašky, necessairy s rzným ob-

sahem, jako cennými listinami a pedmty, korespondence
a pod. svážejí se stále do bezpenostního oddlení. Cor-
pora delicti se množí. Vyšetování vede se ovšem také

plnou mrou u trestního soudu. Budou-li domovní pro-

hlídky míti positivní výsledek, lze oekávati ješt další

zatení.

»Kat. Listy « pokraují ve svém vykrucování. Snaha
tohoto orgánu, jenž minulý týden ješt obhajoval msgra
Drozda, aby svrhl záložnu Svatováclavskou s beder kle-

rikálních, je marna. Ve verejším svém odpoledníku pro-

hlašuje : »Po celé Praze, v okolí, ba po celém království

eském a markrabství moravském kolují v pravd dobro-
družné zprávy, jež nemají nijakého positivního podkladu.

Nechceme nikoho hájiti — jak prohlášeno bylo vera —
nechceme nikoho chrániti, ale chceme u celé eské ve-

ejnosti jediné spravedlnost. Není pece možno, aby celá

strana, bojující v pravd za vc eskou, stotožována
byla s jednotlivcem, event. s nkolika jednotlivci. Pravdou
smutnou jest, že defraudace profesora Drozda a jeho

dvou druh jdou do million.« Co nyní všechno vdí
»Kat. Listy « o msgru. Drozdovi. Podáváme tu zúmysln
doslovn zprávy z »Kat. List «, ponvadž ze žádného
pramene nezní tak drazn a pesvdiv. »Kat. Listy

«

píší o msgr. Drozdovi následovn

:

Jak jsme již vera uvedli, byl velikým vinníkem
zemelý radikální obecní starší Jos. Ort, který do ústavu

vnesl kus demoralisace. Ale defraudace páchal ne Ort
sám, nýbrž i prof. Drozd s Václavem Kohoutem. Tato
trojice — intimní pátelé — byla súastnna na celé

ad podvod
; tato trojice byla smluvena pímo a jeden

bez druhého dle všeho nieho nepodnikal. Tito ti pro-

vedli rzné malversace zprvu a vc si zapisovali, po-

zdji však provádli celou známou nyní malversaci úpln
bezohledn. Vyšetilo se, že hráli všichni ti vášniv na

burse a že vedli o tom své záznamy, jež nalezeny byly

v zásuvkách stolu Kohoutova a znly na jména : Polda,

Vašek, Honza — oni vedli si o svých výhrách i pro-

hrách celé knihy, v nichž ovšem vyznali se jen sami.
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Knihy tyto od r. 1882 vedl pokladník Kohout, v jehož

zapeetném stolku vše nalezeno. Ten také dal dcei
své, vdov po rolníku ve Vokovicích, 60.000 korun vna,
jež ovšem nyní právem obstaveny. Že však mimo Orta

a Kohouta veliký podíl na defraudaci má prof. Drozd,

vysvítá z vkladní knížky Svatováclavské záložny s její

stampiglií z r. 1882 íslo stránky hlavní knihy 79/1, kde
profesor náboženství Jan Drozd jako starosta záložny,

v níž pokladníkem byl Jos. Venus a úetním V. Kohout
takto manipuloval: (»Katolické Listy« tu podrobn
uvádjí záznamy v knížkách vkladních, dle nichž si Drozd
> vypjil « — arci že nic nesplatil — r. 1882 ze zá-

ložny 3670 zl., r. 1883 4230 zl., r. 1884 14.900 zl.,

r. 1885 2700 zl., r. 1886 2950 zl.

Tu v knize vkladní je stránka vynechána — vidno,

že odtud a sice ode dne 12. kvtna 1887, kdy prof.

Drozd vybral si 350 zl., bylo bráno napoád a již bez

záznam. Pánové patrn si úpln porozumli. Škoda páí
se do million korun a lze pedpokládati, že i revisoi

nesou na vci vinu a že bez viny nebyl ani dlouholetý

revisor, finanní rada a len zkušební komise pro státní

úetnictví Búrgermeister, na njž starosta Drozd vždy
pi njaké výtce ohledn útování se odkazoval. Starosta

prof. Drozd ped katastrofou dle všech známek ujeti

chtl as do Ameriky, nebo se chystal s hospodyní svou
odebrati se do letohrádku zlatníka p. K. v evnicích,
jenž mu nabídl k disposici dva pokoje — pro forma.

Odjezd, jak známo, pekažen byl zatením na zakroení
výboru záložny Svatováclavské.

Podotknouti dlužno, že prof. Drozd dle stávajících

informací páchal rzné podvody. Tak prodal druhdy
proti vli výboru a bez jeho vdomí cenných papír za

200.000 K, pi nichž 40.000 K vydlal — pro sebe. On
pjoval o své ujm pi stavebním úvru až na 13 pro-

cent, poskytoval také peníze úvr hledajícím pímo bez
výboru. Také za svého bratra nechal smnky pímo vy-

pláceti, takže jich zbylo v poslední dob za 25.000 korun.

Charakteristické jest, kterak prof. Drozd psal Herzigovi
z cest svých : »Vysoce zasloužilý vrchní pokladník« —
pi emž pál mu vždy « štstí, zdraví a hojnost penz «.

On také sám jezdíval jako starosta na vyšetování rzných
hypoték a sice obvykle se svou hospodyní A. Mádlovou
a s mladým Janem Friem (syn prof. Drozda, jak kle-

rikálové sami doznávají. P. r.), nyní dobrovolníkem 8. p-
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šího pluku ve Vídni, a tu se nechával hostiti, ba vozíval

s sebou i výslužky. Že i ostatní úedníci, a sice Ort,

Kohout a j. v. nebyli o nic lepší, vysvítá z celé agendy.

Je to sice innost neobvyklá u profesor náboženství,

ale neprozrazuje nic jiného, než prohnaného chlapa, jenž

se nieho nelekal.

Jak vyliuje »Politika« msgra. Drozda, jejž minulý
týden ješt hájila? »Bylo známo, že pedseda msgr.

Drozd byl v záložn pravým pašou, který vždy ml ve

výboru dosti nezkušených lidí, aby svými náhledy pro-

razil. Zvítzil-li však pece ve výboru náhled odchylný
od názoru pedsedova, msgr. Drozd jej dovedl brevi

manu zmniti a po léta rušil o své ujm i dležitá

usnesení výboru. Ponvadž se vdlo, že jest velice ne-

dtklivý, ano i mstivý, nechávali jej lenové výboru
jednati jako neobmezeného autokrata. Stávalo se nejednou,

že byl nkomu na realitu povolen výborem úvr nižší,

ponvadž se vyšetilo, že realita nemla té ceny, jak

v žádosti za úvr bylo uvedeno. Žadatel za pjku do-

vdv se to, vstoupil do pitmlé komnaty, ve které

Drozd obyejn trávil a kde stály vždy pipravené láhve

nejlepších vín. Tam žadatel za pjku pobyl n-
jakou tvrt hodinky, naež vešel s Drozdem — a obma
záily tváe — do místnosti záložny. Pedseda Drozd
zavolal k zábradlí iditele Kohouta a šeptal s ním chvíli.

Na to krátce usnesení výboru zmnno, aniž byl výbor
tázán a žadateli zvýšen úvr asto o 10.000 i 15.000 zl.

Nejvtší potíže mli obchodníci se záložnou pi
splácení pjek. Tu jim byly záložnou vystavovány takové

potvrzenky, které naprosto neodpovídaly zvykm v pe-

nžních ústavech zavedeným. Vše to vypadalo tak, jako

by úednictvo nebylo vyškolené a prakticky vycviené,

ale zatím skrývala se za tmito nejapnými manipulacemi
nejrafinovanjší methoda, kterou všecky ty zpronevry a

podvody po léta byly zastírány. Pedseda Drozd tváil

se vždy na venek jako lidumil, ale ve skutenosti byl

drsným, bezohledným lovkem a sobcem, který neml
ani za mák citu, jak to ukázal, když surov vystril

z místností záložny ženu eského spisovatele se tymi
dtmi, která úpnliv prosila, aby jejího muže nepro-

pouštl ze služby. Co Drozd oddával se životu labužni-

ckému, co utrácel tisíce na své choutky, odal 30 zl.

msín ubohému spisovateli, jehož vinou bylo jen to,

že nedovedl býti podlézavým. Vdlo se rovnž, že



— 479 —

Drozdv život soukromý nebyl bezúhonný a zvlášt

aféra, pi které jeho hospodyn Mádlová zachovala se

k 851eté matce Drozdov s bezpíkladnou surovostí,

vzbudila ped nkolika lety upímné rozhoení v kruzích

duchovenských, takže bylo tehda o tom již uvažováno,

aby byl s elného místa svého odstrann. Ale Drozd
dozvdv se o tom, zachechtal se a pravil k lenu vý-

boru : »Vsak já se postarám o to, aby valná hromada
byla taková, jakou prospch záložny vyžaduje.« Za pro-

spch záložny považoval ovšem prospch svj. Život

úednictva záloženského byl znám v obchodním svt a

také v kruzích duchovenských jako rozmailý. Byly-li

protokoly správního výboru ádn vedeny, musí tam
býti poznámky, že lenové výboru opt a opt si st-

žovali na to, že jest to potupou katolického ústavu,

v jehož ele stojí knz, když o úednictvu jeho roztru-

šují se povsti pímo zarážející.

v
Když ped lety venkovský knz, ryzí to charakter,

P. Š., obdržev soukromé zprávy z Prahy o tom, jak žije

úednictvo záloženské, vyslovil své pochybnosti, že by
úedníci mohli tak nákladn žiti, tu dostalo se mu po-

hržky, že by mohl za své podezívání býti obžalován.

V kruzích, majících styky se záložnou, vdlo se, že

úednictvo záložny v pravém slova smyslu plýtvá a mrhá
penzi

;
ale jak naše obecenstvo bývá dvivé a naivní,

vše svádlo se na to, že Ort ped lety vyhrál 160.000

zlatých, že Kohout bere velký výtžek z podniku, do
nhož prý uložil jmní své a jehož tajným spoleníkem
jest, že Hercíkova cho mla vno atd. Konen vdlo
se také, že žadatelé za pjky ve Svatováclavské záložn
ochotn dávali úedníkm velké »zpropitné« za rychlé

vyízení svých penžních záležitostí. Msg. Drozd byl

také cestovním maršálkem poutí do íma, ale poslední

cesty se již pro »churavost« nezúastnil. Píinou toho
však bylo zakroení deputace, která konsistoi pedložila

jakýsi pamtní spis, v nmž msg. Drozd nebyl práv
líen jako asketa. Tak fotografují klerikální listy ped-
sedu Svatováclavské záložny. Všechno to se vdlo —
jak neustále opakuje »Politika« — a pece byl trpn
jako pedseda, kdyby se nebylo naším piinním kleri-

kální bahno provalilo na venek, mohl býti Drozd snad

ješt dále pedsedou. A tato »Politika«, jež nyní tak

nešetrn píše o monsign. Drozdovi, jenž je dosud pa-

pežským komoím, vytýkala nám »nešetrnost« k jeho
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kumpánovi Ortovi a velice si pichvalovala, že byla na

nás podána žaloba. Je to hloupost anebo nejrafinovanjší

špatnost?

»Politika« iní náladu pro Drozda. Pes všechny
špatnosti, jež dle » Politiky « Drozd provádl, chce mu
poestný tento žurnál starým úskokem klerikálním po-
moci z bryndy. Jestli však to až dosud pomáhalo, tento-

kráte to snad pece nepjde
;
pokus » Politiky « je píliš

nemotorný. Poslyšte jen, co napovídá : »Jak se proslýchá,

bude msg. Drozd pozorován soudními lékai, ponvadž
se na nm jeví známky duševní poruchy a sice následkem
pílišného požívání alkoholu. Piznáváme, že by to byl

velice pohodlný zpsob pomoci klerikálm z bryndy,

je však otázka, co by tomu íkala veejnost.

Jak pomoci záložn, o tom praví »Katol. Listy* :

»Je jisto, že záložna Svatováclavská bude zachována pod
tou i onou formou. Bude zachránna, pipojí-li se k akci

té vysoké duchovenstvo, ne-li, pak je jeho vinou, že

záložna padne, k emuž ovšem a bohdá nedojde. « Velice

se také tší »Kat. Listy «, že prý pislíbil místodržitel

deputaci Svatováclavské záložny » svoji úplnou psobnost
a zakroení v té vci na místech rozhodujících*. V em
ta pomoc má záležeti a jak si ji klerikálové pedstavují,

o tom ovšem nepovídají ani slova. Že nemají klerikálové

valnou dvru v pomoc vysokého duchovenstva, vysvítá

jasn ze slov »Kat. List «.

»Politika« vymyslila nový úskok. Jelikož neví
v pomoc vysokého duchovenstva, chce celou defraudaci

pelhat v otázku nacionální. Praví o tom : »Ve výboru
panuje pesvdení, jestli se k záchranné akci pipojí

vysoký klérus, že záložna bude zachránna, nestane-li se

tak, že záložna padne. Kardinál kníže arcibiskup a kon-

sisto slíbili hned na poátku alespo morální podporu,

ale, jak se proslýchá, pracují proti Svatováclavské záložn
u nich dvody svtícího biskupa dra Frinda, který prý

se staví proti tomu, aby vysoký klérus na záchranu to-

hoto ústavu nco podnikl. Mezi jiným nepeje prý

biskup dr. Frind záložn z toho dvodu, že jest to ústav

eský a pi známém jeho smýšlení jest to více než

pravdpodobném To by tak ješt scházelo, aby se vc
nkolika klerikálních zlodj narazila na nacionální ko-

pyto! Nevíme, že by se to pi vší zteštnosti nacio-

nální klerikálm podailo. eský národ je nevinen na
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tomto zlodjství, eský národ nemže také za nco po-

dobného pykat. Co si klerikálové nadrobili, nech si

také sami vyjídají.

Ústav »U chytrého drozda« vera odpoledne. Vera
odpoledne se ponkud scenerie ped Svatováclavskou

záložnou zmnila. Kdežto ráno nkolik venkovských
fará svými starostlivými oblieji a vypasenými bichy
a moe žen, ukazujících svým zevnjškem kruhy málo*

živnostenské, tísnilo se ve vestibulu záložny, odpoledne
dostavila se — chudina. Ráno totiž revidovány pouze
vkladní knížky a odpoledne od 3 do 5 hod. úadovalo
se v zastavárn. Bylo v ní nad obyejn živo. Každý
vvdlužil si kde mohl njaký krejcar a nesl tento po-

slední groš do hladového jícnu záložny, aby zachránil

kousek šatstva, prádla, njaký brož, který byl snad darem
ku svatb, památkou po zemelé matce atd. Kdo odnášel

uzlíek nebo škatuli, byl každý tak vesele naladn, jako

kdyby to byl našel. Ti, kdož mli už své vci pod paží

nebo jen zvdav pozorovali ruch u záložny, neskrblili

ovšem posmšnými vtipy na Drozda a všechnu tu kle-

rikální hav. Jak vidt, záložna má dvee oteveny pro

ty, kdož jí nesou do bezedných kapes peníze, ale ovšem
nechce ani krejcar dáti tm, kdo jsou jejími viteli.

Z chuas, kteí stali se z bídy zákazníky záložny, vy-

klepává se nikl, aby snad teprve za týden nebo ješt
déle aspo nkolik dn stail ústav vypláceti vklady.

Vše ovšem bude záležet na tom, bude-li bláhové v-
itelstvo vit v istotu ústavu nebo bude-li tak rozumné
a prost dá své peníze a zastavitelné zboží do ústav
jiných, bezpenjších, jež sice nejsou pod ochranou
zemského patrona, ani v rukou posvcených hierarch,

ale kterým aspo poctivost není cizí, jako dnešním
hlasatelm víry. Aby už pedem vitelé byli preparo-

váni, pobíhá poád nkolik agent mezi hlouky hovo-
ících ped záložnou a pouují stále lidi, že záložna je

zajištna, že se nikdo o své vklady nemusí báti atd.

Nám ovšem na tom mnoho nesejde, když nkterý na-

tvrdlý klerikální vitel pijde o své úspory, ale žasneme
nad smlostí a dryánickým zpsobem, s jakým se d-
vra do lidí tch cpe. Myslíme, že už je vše to marné.

Kdyby jen o njaké procento se bylo mén kradlo,

kdyby rzní páni vyšší hierarchové jen o njaké pro-

cento mli vtší slitování s ubohými leny záložny,

pak není teba tchto agent. Slyšeli jsme z kompetent-

31Rudolf Vrba: Vláda penz.
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nich úst, že by se bylo vše úmysln ututlalo, aby se

zabránilo pohrom a že by byly k vli zabránní dnešní

panice i úady ochotn zavely oi, jen kdyby byli pe-
dáci klerikální zabezpeili aspo million korun. Ale ti

ovšem lehli si na mamon a nechají te krvácet za sebe
— chudáky.

Oni nechtjí urovnat všechny záležitosti v záložn
tak, aby nikdo o nic nepišel, nýbrž jim jde o to, aby
ústav na troskách lidské hlouposti zachránili a zabránili

tím ohromnému krachu klerikalismu ve veejnosti. Pi
tom a je znieno existencí kolikkoliv! To je cíl jejich

snažení a ne umenšení bídy a slz. — Spekulanti s bídou!

Svatováclavská záložna a pozstalost Ortova. Svatová-

clavská záložna dává prohlašovat, že je kryta jednak aktivy

pátera Drozda a Kohouta, jednak pozstalostí po Ortovi.

Nadje kladené v tuto pozstalost nebudou však velké,

nebo pozstalost ta je passivní. Vykazuje K 206.1 91 '99

passiv, K 206.135*79 aktiv, takže dluhy pevyšují aktiva

o K 56*20, nehled k pohledávce Svatováclavské záložny.

Do aktiv náležejí vedle rzných smnených pohle-

dávek (mezi nimiž první eský pensionát pro dívky

dluhuje 200j0 K) hlavn dm v Žitné ulici a polovice

domu ve Štpánské ulici. Pozstalost stala se proto

passivní, ponvadž vdova po Ortovi pihlásila k poz-
stalosti pohledávku ze zápjky, kterou prý poskytla

r. 1898 svému manželi v obnosu 80.000 K. V r. 1898
kupoval totiž Ort dm v Žitné ulici a zaplatil za hotov
170.000 K. Týž den uinil poslední vli, ve které uznal

že manželka ku koupi toho domu pjila mu 80.000 K,

Divíme se, že poruenský soud tuto pohledávku mohl
uznati, nebo pí. Ortová pi svém provdání nemla žád-

ného vna a také v dob manželství s Ortem nemohla
si takový obnos vydlati

;
je tudíž málo pravdpodobno,

že obnos tento svému manželi pjila. Ješt jiná okolnost

je pi pozstalosti Ortov nápadnou. Pí. Benoniová
sama v novinách prohlašovala, že dluhuje Ortovi ze zá-

pjky obnos 7000 K, patí tudíž pohledávka do po-

zstalosti Ortovy
; a pece tato pohledávka do aktiv po-

zstalosti pojata není.

» Právo Lidu« 20. íjna 1902.

Svatováclavská záložna a soud dlnictva. Vera do-

poledne konala se v prostranném sále restaurace »Ubílé
labut « na Poíí veejná schze lidu o hospodáství

ve Svatováclavské záložn. Byla to schze opravdu im-
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posantní, jakých bylo v Praze po ídku. Pišly tak

ohromné zástupy lidu, že sál, kde se tísnila hlava vedle

hlavy, nestail je ani z daleka pojmout a byl jimi na-

plnn i celý dvr restaurace. Schze trvala za nejvyššího

napjetí plné ti hodiny a po tyto ti hodiny se nikdo

ze svého místa ani nehnul. Vci v záložn byly podro-

beny kritice bezohledné a mnohým se jist otevely

oi, že budou dnes vidt a myslit jinak. V dalším nech
mluví prbh schze.

Schzi zahájil pesn v 10 hodin za » Politický klub

dlnický« soudruh Johanis, naež zvoleno pedsednictvo
ze soudruh Nmce, Hornofa a Šantrka. Soudruh Nmec,
ujímaje se pedsednictví, vítá pítomné, ukazuje, že

úkolem svolané schze jest, aby pronesla svj soud

o událostech poslední doby, kterýžto soud bude jist

nepokrytým a pímým a pravdivým! Referent soudruh
Dr. Soukup promluvil nejprve v struných rysech o ho-

spodáství, jež v záložn Svatováclavské pes tvrt sto-

letí vládlo.

Co se na jedné stran pjovalo na 10 až 13

procent, drancovalo na druhé stran celé spiknutí úed-
ník záložnu zpsobem, jenž v ústavech penžních nemá
hned tak sob rovna. A pracovalo se rukou spolenou
a nedílnou. Drozd nosil dary papeži, Ort dával tisíce

na Husa a nebyl pi tom ze záložny vylouen, akoli
podle stanov se »osvdil skutkem protikatolickým«.

Záložna byla ústavem eminentn klerikálním. Byla zalo-

žena v r. 1872 proboštem Karlachem pod nejvyšší pa-

tronancí sv. Václava a od r. 1878 až do poslední doby
v ní vládl monsignore Drozd. Podle stanov bylo mezi

jiným úkolem záložny, aby »vzbuzovala a podporovala
podniky smru katolického «, arcibiskupovi a biskupm
eským bylo pro pípad rozchodu spoleenstva dáno
právo disposice se záloženským jmním a i pro vyluo-
vání len byla zde rozhodna »slova nebo iny proti-

katolické«. Záložna byla u nás tvrt století stediskem
a útulkem všeho klerikálního hnutí, ona živila celou

adu klerikálních podnik a korporací, v ní se vždy
konaly všechny klerikální manifestace s jubilejní slavností

papežskou, sem šel Beznovský pro požehnání k volbám
v r. 1897; v ele jejím nestál pak bezvýznamný njaký
kaplan nebo fará, nýbrž lovk, na jehož prsou se

skvla znamenitá vyznamenání církevní a jenž byl jedním

z prvých muž a mluví církve zápasící.
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Pro záložnu bylo na farách i na kazatelnách agito-

váno, ona byla pýchou klerikálního hnutí, a proto také

tolik a tolik lidí jí bezpodmínen dvovalo v pe-
svdení, že je to záložna knžská a že v pípad kala-

mity pomže sv. církev a její fondy. Následky nynjších
defraudací mohou býti tragické pro tisíce rodin, jež

bídou hnány hledaly v záložn úvr a dosáhše ho, mu-
sily se státi leny a podílníky záložny a ruiti pak za

ztráty záložny neobmezen, t. j. celým svým jmním.
eník líí strašlivé konce, k nimž by vedl konkurs

záložny se svými nekonenými exekucemi a ožebraením
mnoha tisíc malých lidí stedních vrstev, ponvadž
vysoký klér i urozená katolická šlechta se zavas ze

všeho vyvlékli, ponechavše chudáky, u nichž nkolik set

jest již jmním, v šanc Drozdm a Ortm! Jak tuto

katastrofu odvrátit, to je dnes nejžhavjší otázkou doby.

Se zlodji, klerikálními lumpy a jich spoluvinníky ne-

mohou pece být také znieny ony tisíce lidí nevinných

a dvivých! Ale zde se zase ukázalo jádro nejvyšších

obroník církve. »Dobrý pastý dá život za ovce své«,

ale nynjší pastýi nedávají ani kus mizerného zlata

nebo stíbra. (Boulivé projevy a vzrušení v celém sále.)

Nepomohl ím, nepomohli biskupové, nepomohli pro-

boštové, nepomohli kanovníci, nepomohly kláštery, ne-

pomohla šlechta, nepomohl sv. Jan, — pomáhá nanej-

výše njaký ten venkovský kaplan nebo fará. Ale jaké

jsou motivy také u tchto? Ani jim nejde namnoze o to,

aby odvrátili ožebraení tisíc obtí tohoto klerikálního

zlodjství, nýbrž aby — zachránili svou klerikální stranu.

Nejbojovnjší klerikální kohouti tu mluví pímo : P. Pauly

psal o poškození katolické vci na nedozírné doby,

P. Šimon o svtovém skandálu a ztrát reputace knží
P. Škrdle o tom, že by byli knží vydáni po 10— 15

letech insultm a potupám, P. Dlouhý-Pokorný : Nemá-
me-li se stát nemožnými na kazateln, ve škole, život
spolkovém a veejném ... a »Katolické Listy« mluví

pímo o » Právu Lidu« a sociální demokracii. O em
nás to pouuje? O niem jiném, nežli o tom, že jestliže

se v klerikální stran rozhoupali pro sanaci záložny,

byl to jedin strach ped sociální demokracií. Nebýt
tohoto strachu, byla by se ješt záložna nechala na po-

spas konkursu a z len, jejích byli žebráci. Vy, kteí jste

leny záložny, pokrauje eník, mžete býti jenom po-

vdni » Právu Lidu«, že se dnes vbec nco dje. Ne-
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dejte se také mýlit hlasy list klerikálních. My jsme roz-

hodn proti konkursu a žádným zpsobem si ho ne-

pejeme, ponvadž vidíme ty jeho strašlivé konce, ale

tolik jsme pesvdeni, že bylo potebí ran zrovna palicí,

že bylo nutno dkladn rozhoupat šosy celé klerikální

partaje a vzbouit její svdomí, aby se nco stalo. To
je význam » Práva Lidu« a za to zasluhuje jedin uznání.

eník se na to obrací prudkými slovy proti klerikalismu

;

on to byl, který jménem ukižovaného vedl války a pro-

léval krev, on dusil nkolik století Evropu, on spálil

naši literaturu a štval nejlepší syny národa od Husa až

ke Komenskému . . . S ním musíme sútovat ! My se tu

náboženského pesvdení jednotlivc nedotýkáme
;

to

je nám svaté jako každékoli pesvdení jiné, a ti lidé

s další vzdlaností pijdou již sami k revisi svého celého

myšlenkového svta. Ale proti klerikalismu musí jít boj

na ostí nože. eník žádá oddlení církve od státu!

Nyní promluvil soudruh Šafránek sžíravou satyru

o klerikální filosofii, již pineseme v zítejším ísle.

Soudruh Nmec za potlesku shromáždní chápe se

slova jako šéfredaktor listu, na njž se v poslední dob
tolik útoí a to v první ad nejnelidovjším asopisem— »Politikou«. Praví: Hlavn se nám vytýká, že jsme
nemli všechnu tu hanbu na svtlo vytahovat, ímž by
celá ta ohavnost spuštní nebyla pišla ven a mohlo se

vše po dobrém urovnat. Kdyby prý byl chtl náš vla-

stenecký tisk s tím ven, to prý mohl už dávno, protože

mu to také bylo dávno známo. Výmluva ta však ukazuje

zejm, že »eská Politika« to se zájmy lidu nemyslí

dobe, že ona nepracuje ve prospch svých nejetnjších
tená, nýbrž ve prospch nkolika mocných švindlé.
Vdli-li o tom, pak to bylo jejich svátou povinností

íci a ne podvody skrývati. (Boulivý souhlas.)

» Právo Lidu« dlá si z toho est, že ono první

otevelo oi veejnosti, že ono netajilo defraudaci ani

okamžik. Záložna na odhalení naše nemla jiné odpo-
vdi, než vše hodit na mrtvého Orta a Drozda vzít

v ochranu. Když pak lidé ti ve své troufalosti odvážili

se konfiskovat nám pt ísel, ba podali na nás i žalobu,

tu navrhli jsme dkaz pravdy a žádali díve o soudní

prozkoumání záloženských knih. (Aha!) Tu teprv záložna

promluvila, ale vzdor tomu klamala veejnost dále, že

prý schodek je jen malý, že je pouze asi 180.000 K atd.,

až to dostouplo dnešní závratné výše tém 4 million.
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A když náš len redakce navštívil nynjšího pedsedu
záložny, tu prohlásil pímo, že se v ústavu drancovalo

a loupilo. Kdyby byla žurnalistika dlala svou povinnost

a v první ad tedy »Politika«, jež dle vlastního pi-
znání o darebáctví vdla, pak mohlo být mnoho set

tisíc zachránno a nemusila katastrofa dosáhnouti tako-

vých rozmr.
Sami klerikálové ovšem dovedli vždy využít každého

zlodjství, jež se stalo v záložnách spravovaných nepo-
svcenými rukama. Ale te trpce si stžují, že je na n
všechny uvalená hanba za tyto pímo neslýchané pod-

vody. O tom, jak dovedli sami štvát, dokud byli za

vtrem, svdí brožurka pátera Vrby vydaná r. 1899
s nadpisem : eská panama. Není z ní sice vidt, že P.

Vrba by byl njakým dost málo znalým sociálním poli-

tikem nebo národohospodáem, ale že dar prorocký ml,
to každý tená pozná. Jen zamnit jména Winkler s P.

Drozdem, Kohoutem, Herzigem atd., nadepsat : Klerikální

panama a mohli bychom vydat obnovené vydání. Nám
ovšem je zlodj jako zlodj, a je posvcený nebo ne.

Ale klerikálové stojí proti všem, kdo odváží se krást a

nejsou z jejich ad. Oni prost heší na své spoleenské
postavení. Obléknou-li na sebe knžský šat, hned pro

sebe reklamují všechen rozum, dstojnost a nedotknutel-

nost. Práv tak jako šlechtici, kteí heší zase na své

rodové pergameny a odvolávají se na to, že pedkové
jejich už ve stedovku mli právo pepadat pokojné ce-

stující a olupovat je. Dnes dje se olupování jejich

v uhlazenjší form. Co by také z toho šlechtic ml,
kdyby 20 lidí zabil a oloupil!! To je lepší zapáhnout
je do práce a nechat je na sebe dít za 20 kr. denn

;

to vynese víc.

Hlavn tyto mocné zlobí, že na bursách jsou po-

sledními a že tam ani klerika ani erb jim nic nepomáhá.
Tam ovšem rozhoduje vychytralost obchodní a tu oni

nemají. Proto stále vyzývají dlnictvo, aby se opelo
Rothschildm a p., aby jaksi bursiány židovské drželo,

by jim poestní kesané mohli vybrakovat kapsy. Než
dlnictvo vdomé se na nco takového nalapat nedá.

My nechceme, aby krádež jedna nahražena byla krádeží

jinou. A k tomu oni vlastn smují. Jak nestydat do-

vedou bráti, ukazuje jejich hospodáství v záložn. Na-

lezly se u nich hromady knížek, jež prost byly falšo-

vány
; nebo brali od lidí vklady, ale do knih nieho ne-
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zanášeli, po pípad menší sumy
; do knih pedpisovali

íslm ješt jednu íslici, ímž vše sto a tisíceronásobili

;

pjovali za provise na pochybné hypothéky ;
zástavy

znova zastavovali na svá jména atd. Ti lidé dobe v-
dli, že peníze svtem vládnou, a proto tak nestydat

v kasách ádili. A mají ješt tolik drzosti, že obviují
jiné ze ziskuchtivosti a podezívají z úplatnosti!?

Co však nám pinesli vlastn klerikálové, po stránce

kulturní, mravní a hospodáské? Umní, jež máme, jeve

své podstat pohanské. To málo, jež je kesanské, je

pímo hanebné, a je zatlaováno moderním umním, jehož

se knži zíkají, prohlašujíce o nm, že je též pohanské.
— A v umravování, že církev je velikou? Jaké pak to

bylo umravování, když o nm v orgánu p. Jirouška

tchto dn praví kterýsi páter, že v 10. stol. vládla zlo-

tilost papežská, ale že jako pemohly tu, tak pemohou
dnešní panamu. Tu se podekl takový páter a sám
ukázal, kolik umravovacího vlivu má jejich uení. Byl-li

kdy dosažen jaký pokrok, nastal vždy proti katolicismu,

musili se vždy stoupenci osvty s nimi o každou pí
jeho rvát. Vytýkají nám také, že se chceme dlit. Dnes
ovšem už tomu nikdo neví, kdo trochu jen má oi
oteveny. My nechceme nikomu nic vzít jako iní
Rothschildové a Drozdové, ale my chceme to, co nám
patí. Oni nám berou vše, ale my chceme jen naše.

» Právo Lidu« dne 24. bezna 1903 píše:

Právní zastoupení záložny. Zástupcem záložny Sva-

továclavské byl za doby jejího zdánlivého kvtu dr. Za-

vadil, který vas zemel, takže dnes mluvit o jeho po-

ctivosti nebo nepoctivosti už je zbyteno. Zastupování
záložny pešlo pak na oba jeho syny Jana a Norberta,

kteí jsou oba dosud koncipienty a nemohou tudíž samo-
statn vést kancelá. Proto dává na každou jejich akci

své jméno dr. Havránek, jenž se však o nic nestará.

Když nastal v pátek 10. íjna m. r. povstný poplach
zatením Drozdovým a jeho spoleník, když den ze

dne rostly defraudované sumy do závratných million,
tu ovšem zaala i právní agenda rst. Advokáti vidli už

jak pšenice zraje a proto o pekot tlaili se do pízn
mocných v záložn. Vzdor tomu však, že kanovník
Karlách protžoval tehdy dra Javrka, ustanovil výbor
záložny zástupcem dra Rašína, ježto prý je ve vcech po-

dobných sbhlý provádním konkursu Hospodáské zá-

ložny. Od té doby celá agenda právní se dlila mezi
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dra Zavadila a dra Rašína. Naproti tomu hledl Karlach

odvdit se dru Javrkovi a svoval mu právní záleži-

tosti, pokud se jich súastnilo sananí kuratorium.

Mezi dvma prvými zástupci záložny byla hned od
poátku nevraživost, ba evnivost, která nkdy zpsobo-
vala citelné materielní škody zastoupené záložn. Stávalo

se, že nkterá stání nebyla vas zapsána, ponvadž se

nevdlo, který z nich má jít k líení, a by byli rádi

šli oba. jindy zase pro nkolik set korun k prvnímu roku,

kdy šlo nejvýše o smír nebo o pouhé odroení líení,

dostavili se oba dva a ješt mimo to za kuratorium dr.

Javrek, takže pak mla záložna útraty tverý : trojí

advokátské a jedny žalobce. Rozumí se, že za takových

okolností režie a výlohy rostly do závratných výší. Za-

svcenci ze lenstva (ermák a j.) na tyto pomry na-

ráželi i veejn na schzích lenských, ale ovšem tak, že

mohlo to být zjevným a pochopitelným opt jen za-

svcencm.
V tu dobu stále ješt se myslilo, že dojde ke kon-

kursu, a proto hledli nkteí advokáti získat pro sebe

pdu, aby ulovili správcovství. Za tou píinou dokonce
kupovali knížky, aby v pípad volby mohli si zjednat

pro sebe vtšinu, nebo vdli, kdo bude mít vtšinu
vitel na své stran, ten se stane správcem million,

z nichž aspo jeden uvízne v kancelái. Konen pi-
padli nkteí z nich na dobrou myšlenku pedstaviti se

veejn vkladatelm en masse. Bylo to na schzi v hotelu

» Central « dne 18. íjna m. r. když na pódium tragédie

Svatováclavské záložny odvážil se veejn vystoupit dr.

Javrek, dr. Novotný a dr. Scheiner. Tehdy uchopili se

píležitosti i jiní advokáti, jako dr. Kopista, Kliment, ale

pes ty pešlo se k dennímu poádku. Mimodk cítila se

ve shromáždní už tehdy velká snaha advokát dostat

se do popedí, ale dík nerozvážné výtce v tom smru
a pak ujištní, že budou páni advokáti pracovat zcela

zdarma, byli na konec zvoleni jako zástupci vkladatel.

Vzdor tomu dovedl si dr. Kopista pece jen získat

aspo soukromou cestou dobrou klientelu ze ad vkla-

datelstva. A aby vynikl nad pedešlé miláky štstny,
zaal brojit proti výboru záložny. Když však vidl nadje
své ztroskotány, hledl ulovit aspo zastupování len,
a tím pinutit výbor, aby jej vzal do služeb. Vzal totiž

do své kanceláe p. ermáka, za jehož pomoci otvíral

lenstvu v Plodinové burse a jinde oi s tím pevným
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pesvdením, že se stane záložn obávaným a tím velmi

potebným. Jak známo, byl ped touto schzí jako trumf

proti obma pánm uveejnn jejich dopis k výboru, ve

skutenosti byl to však manévr dosavadních zástupc
dra Zavadila, aby se totiž zbavili tetího nepíjemného
konkurenta, jenž mermo se chtl s nimi o zastoupení

záložny dlit.

Páni advokáti byli totiž hned s poátku pe-
svdeni, že ke konkursu dojde a dojít musí. Všechny
jejich krásné ei byli jenom manévrem na oklamání

veejnosti, aby nezvdla pravý stav vcí. Zatím bojovali

mezi sebou o to, komu se má dostat koist.

Ale zástupci vkladatel vidli na opáné stran ví-

tzství. Svým lidem, jež zastupovali, radili k povolnosti

a tím dlali si práv nejlepší oko u výboru i kuratoria.

Nejprve íkali na schzích, že vkladatelé musí slevit 20
pro., dr. Scheiner psal v tom smyslu do »Nár. List«
i »Nár. Politiky «. Když pak vkladatelé slevili 20 pro.,

honem dokazovali, že i to je málo, že nutno slevit 30 pro.,

a ješt prý pi tom vkladatelé vydlají. Dnes pak už

oteven hlásají, že koup knížky za 50 pro. je estným
vyrovnáním

;
ba sami pedcházejí dobrým píkladem a

na svých klientech vymohli si svolení k prodeji vkladních

knížek za polovic. Vzdor tomu tšili se na schzích
vkladatel oblib a hlavn oba eští sokolíci dr. Scheiner

a dr. Novotný, jimž i sláva provolávána.

Zjevný odpor proti konkursu. Zatím jednalo se ve

výboru už nkolikrát o vyhlášení konkursu, ale dr. Rašín

a dr. Zavadil jako právní zástupci postavili se nejprve

houževnat proti tomu. Oba tvrdili, že je teba, aby nej-

prve opateny byly slevy vkladatel, pak aby byl valnou
hromadou rozvrhnut na leny deficit, ímž by se v bi-

lanci docílila rovnováha. Všichni pánové pi tom dobe
vdli, že ke konkursu dojít musí, ale ekali, až pro n
nastane vhodná chvíle. Konen hodina ta uhodila pro —
dra Rašína. Na schzi výboru v >Unionce« na rychlo

svolané, dal náhle inženýr Kídlo, který ml velmi pá-
telské styky s drem Rašínem návrh, aby ohlášen byl

konkurs a návrh ten také dr. Rašín podporoval. Ale proti

tomu vystoupili dr. Novotný a dr. Zavadil, nebo v je-

jich zájmu bylo odvrátit prozatím konkurs stj co stj.

Názor ten opanoval a proto se dr. Rašín vzdal zastupo-

vání záložny, takže zbylo toto zase jen dru Zavadilovi.

Jak vidt šlo tedy zdánliv o to, má-li se uvalit koku s
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na záložnu a mají-li se lenové výboru vyhnout trest-

nímu stíhání, ale ve skutenosti šlo o nco jiného, o pou-

hou — rivalitu advokát.
Výbor vládou posílen. lenové výboru zatím anti-

šambrováním Karlacha v ministerských pedsíních dostali

listy deputace napomenutí, aby za žádnou cenu konkurs
nedopustili uvalit (a dle trestního zák. jsou lenové vý-

boru pímo k tomu nuceni). Následek toho byl, že le-
nové troufale vyslovili se proti konkursu, nebo vdli,
že se jim nic nestane. Vždy vláda, a k tomu nmecká,
je k tomu pímo vyzvala. Dr. Scheiner a dr. Novotný
na postupu.

V této situaci zaínali dobývat si ostruh dr. Scheiner

a dr. Novotný. Vystupovali nejen na schzích vkladatel
jako jich zástupci, nýbrž poínali se tlaiti do schzí
lenských, kuratoria a výboru, kde dávali pokyny, dobro-

zdání a pod. Konen dne 25. února konala se dlouho
ekaná valná hromada. Na té nejprve vystoupil len p.

Svato s dotazem, zda je to pravda, že dr. Zavadil ob-

držel zaplacen úet 62.000 K. Pedseda prohlásil tuto

kolportovanou zprávu za nesprávnou. Ped valnou hro-

madou se totiž zpráva ta siln mezi lenstvem kolporto-

vala a zejména to byl p. Svato, který o 62.000 K vdl.
Ke konci schze pak týž p. Svato navrhoval, aby si zá-

ložna jmenovala ješt další zástupce a sice dra Schei-

nera a Novotného.
Zde bylo již i lidem nezasvceným patrno, jak to

pišlo, že byl podán první dotaz a jaký zájem ml p.

Svato na dotazu tom i na návrhu o jmenování nových
zástupc. Valná hromada odkázala návrh p. Svaton vý-

boru k vyízení. Dr. Scheiner a dr. Novotný vítzí. Dne
26. února konal nový výbor ustavující schzi. K této

schzi došel pedsedy záložny dra Vondrušky (který proti

výslovnému zákazu arcibiskupa lenství ve výboru zá-

ložny pijal) pipiš od pedsedy kuratoria Karlacha, v nmž
kuratorium žádalo, aby právním zástupcem záložny byli

vedle dra Zavadila resp. dra Havránka jmenováni di
Scheiner a Javrek. Kuratorium mimo to žádalo, aby dr.

Javrek byl jmenován vrchním zástupcem Svatováclavské

záložny, Dvry, kuratoria a vkladatel, tedy všech rz-
ných pímo proti sob stojících zájm. Karlachovi píliš

na tom záleželo, aby právním zástupcem byla osoba jemu
píznivá, aby se o leckterých vcech ohledn smnek z doby
jeho úadování mnoho nemusilo na veejnosti mluvit.
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Dr. Vondruška však, který až píliš nápadn podporoval

dra Novotného, a o píinách toho se mezi výborem
veejn šuškalo, pipiš ten nedal vbec peíst, a utajil

jej. Dr. Vondruška ml totiž už ped tím s drem No-
votným ujednáno, že jej navrhne za zástupce záložny.

Jaký zájem na tom ml, to by nejlépe vysvitlo z toho,

jakým zpsobem vyjednával s drem Novotným. Naproti

tomu pp. Kubánek, Jirout a Schwarz nápadn zase pod-
porovali dra Scheinera, jenž se dokonce z prvu pijetí

placeného zastoupení vzpíral. Ke konci schze dr. Von-
druška navrhl, aby zástupci byli jmenováni dr. Scheiner

a dr. Novotný. Návrh ten byl také pijat.

Kdo s koho. Druhý den konala se opt schze vý-

boru. Týž den mlo také kuratorium schzi, kde Karlách

vystoupil velmi rozhoen proti tomu, že nebyl jmeno-
ván zástupcem dr. Javrek. Usneseno pak, aby byl po-

slán výboru záložny nový pipiš, aby jmenoval dra Ja-

vrka zástupcem. Ale ve výboru se usnesli na návrh dra

Vondrušky, aby zstalo pi starém usnesení, že jsou dr.

Scheiner a dr. Novotný zástupci záložny. Fará Vondruška
nechtl totiž živou mocí od dra Novotného upustit, ná-

sledkem ehož nastal spor mezi kuratoriem a výborem.
Ale souasn vypukl konflikt mezi advokáty. Na jedné

stran homines novi dr. Scheiner a dr. Novotný, na druhé

dr. Zavadil. V zastupování nastal tím veliký chaos. Nikdo
nevdl, kdo má zastupovat, každý se o to dral, kurato-

rium tlouklo na palaš, že složí svoje funkce, nebude-li

dr. Javrek zástupcem. Po 14 dnech konalo kuratorium

novou schzi, která byla velmi boulivá a kde trvalo na
svém, že dr. Javrek musí býti zástupcem. Aby aspo
ásten byl odškodnn, jmenovali jeho bývalého konci-

pienta a švakra dra Rytíe, vrchním editelem »Dvry «.

Mezi tím došlo k ošklivým potykám mezi prvními temi
advokáty. Ped celým výborem se hádali, jakým zpso-
bem mají zastupovat, t. j. jaký kdo z nich má míti vý-

dlek. Do toho vmísili se i nkteí súastnní lenové,
z nichž ást pála dru Zavadilovi, ást pak mla styky

s drem Scheinerem a s drem Novotným. Nesúastnní
lenové výboru se s ošklivostí od tohoto divadla od-

vraceli.

O vlastn šlo? Nyní teprve vysvitlo všem zasvce-

ným, o šlo zástupcm, když hledli, aby konkurs nebyli

ohlášen. Správci podstaty konkursní všichni býti ne-

mohou, to mže být jen jeden. Ale zástupc mže být
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více. Pi tom jako zástupci vykonávají dnes tytéž práce,

jaké by ml správce konkursní podstaty. ím pozdji
tedy konkurs bude, tím vtší bude výtžek právního zá-

stupce záložny. Proto také usilují o to, aby zakroilo se

proti lenm i žalobou soudní na repartovaný valnou
hromadou obnos 300 K na rozdíl, aniž dbáti toho, je-li

njaká nadje na vyhrání i nic, jen když se naseká

spousta útrat. A tm lidem na poslední valné hromad
frenetickým potleskem provázena byla slova dík a vo-

lána hlavn dru Scheinerovi a dru Novotnému dlouho
trvající sláva! Ba i ten starý machr Karlách sklízel ne-

tušené vavíny, a nejen minulost Svatováclavské záložny,

nýbrž i pítomnost je jeho dílem. lenstvo v úplném
zmatku oblouzeno nkolika hladkými emi, jen aby bylo

povolnjším nástrojem pro výdlkáství nkolika lidiek.

Knížky vkladatelské, které kupují se za polovic, nedostává

do rukou svých záložna, protože formáln z penz zá-

ložny nejsou kupovány, nýbrž z penz kuratoria. Dojde-li

ke konkursu, nebude se také vdt, za která knížka byla

koupena, a proto budou ovšem pihlášeny pak v plném
obnosu. Rozumí se, že hlavn pi volb správce kon-

kursní podstaty budou tyto knížky rozhodovat vedle

vklad knžských. A malá ješt charakteristická okolnost

pro bojovné zastance na poli práva v záležitostech zá-

ložny. Skoro každý den konferovali právní zástupci zá-

ložny bez výminky v úadovnách vládního rady Olie;
ani krok se nestal bez jeho obezetného dobrozdání.

Spekulace s koupí knížek. Jak se zdá vystupuje na-

proti sananímu sdružení, které skupovává knížky za polo-

vinu vážný konkurent. Dle všeho tvoí se totiž nové
»sananí « sdružení, které pi své » sananí akci« speku-

luje na konkurs. V nedli pinesl jeden pražský list

inserát, že jakási »Výpomoc« koupí vkladní knížky Svato-

václavské záložny v jakékoliv výši za výhodných pod-
mínek ! Kdyby se této »Výpomoci« akce zdaila, byl by
vzhledem k nynjší situaci konkurs neodvratný, proto

že by pak nemohlo sananí sdružení diktovat tak nízké

ceny za tyto knížky.

Na trhu také písnikái se objevili. Rozdávali toto :

Praha celá pobouena
a v sensaci tone

nad skandálem v ústavu,

jenž se » svátý « zove.
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Tam sedmé: »Nepokradeš !«

mlo malé ceny,

fladáci však z toho mají

nyní ádné mely.

Jeden lítá pes druhého
o záchranu brouká,

pi tom ale na celý svt
jezovitsky kouká.

Pestal už jsem vit dávno
tmto lidem erným,
ti po vky ubližují

nám všem echm vrným.

»Nár. Politika « pinesla na toto bsnní socín ná-

sledující výklad

:

Všem lidem dobré vle ! Pod dojmem defraudace

v záložn Svatováclavské cítí všichni knží, že množství

oí se na n dívá skoro s opovržením nebo s výsm-
chem a tu a tam leccos také zaslechnou. Pro jednoho
se odsuzují všichni, a co jest nejhorší, mnozí penášejí

rozmrzelost a nedvru s knží na náboženství. Listy

nepátelské naší víe se radují : » Klerika! ismu zasazena tž-
ká rána.« Mluví o klerikalismu, ale myslí tím katolické

náboženství. »Te už jim lidé nebudou viti« — také

se radují. Bohužel jest v tom píliš mnoho pravdy. To
jest práv to strašné neštstí knžského pohoršení, že

vící se viklají a íkají: »Když i knží jsou takoví, kdo
jim má viti ?« Jest pochopitelno, že se tak mluví, ale

jest to rozumno a spravedlivo? Nemocný nkterý ví, co
nesmí jisti a piti, léka mu ekl pravdu, ale on pece jí

a pije zakázané vci a zeme. Nebylo pravda to, co lé-

ka ekl? Nevdl to nemocný? Vdl, ale neídil se

tím, léka mu ekl pravdu, on uznával, že jest to prav-

da, a pece se pravdou neídil. Tak leckterý knz káže

pravdu, ale sám se jí neídí a heší. Není tedy již prav-

dou, co kázal? Takový úsudek byl by rozhodn špatný.

Proto Kristus Pán v podobné pípad mluvil o knžích
a uitelích náboženství ve Starém Zákon, práv poslu-

cham :

»Na stolici Mojžíšov a prorok sedí zákonníci a

fariseové. Všecko tedy, co vám eknou, ite, ale podle

skutk jejich neite, nebo íkají a neiní.« Tedy uení
nehodných uitel náboženství pece bylo dobré a sva-
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té a vící se jim mli íditi a dle nho žiti. To platí

i nyní. Uení Kristovo se nezkazí ani nezfalšuje tím, že

je podává špatný knz a že se jím sám neídí. A pro
jest knz špatný? Práv proto, že není dle uení Kri-

stova živ. Tedy uení jest svaté. Když pijde zlatý pe-

níz do špinavých rukou, nepestane býti zlajtým a má
stále stejnou cenu. To uznává spravedliv »as«, který

jest jinak katolickému uení rozhodn nepíznivý. On
zcela oteven praví o této hrozné události : Vinu ne-

má katolické uení, nýbrž špatné pomry mezi klerikály.

Dobrá, af tedy vinu nesou klerikálové, ale neobviujte
náboženství, nespronevujte se svému náboženství, ne-

ber si špatnosti jednoho knze nebo teba i mnohých
za záminku, abyste nebyli dle katolického náboženství

uení živi. Dobrá, kdyby to muselo býti, pohrdejte námi
všemi — ale važte si Kristova katolického uení, ite,
co vám velí, bute stále podle nho živi. Špatnost hla-

satel nebude dostatenou omluvou, nebudete-li se ue-
ním Kristovým zpravovati.

Ale jsou všichni knží špatní? Jsou to sami pokry-

tetí » klerikálové «? Neznáte žádných hodných? Neznáte
žádných, kteí by to myslili upímn s náboženstvím i

s vámi? Jest to tedy spravedlivé na všechny plivati,

když jeden dal špatný píklad? A kdyby jich bylo i

mnoho, nejsou všichni. Ježíš Kristus ml 12 apoštol,
ml je stále kolem sebe, sám si je vychovával a pece
ho jeden zradil za 30 stíbrných. A jak se dlal hod-

ným ! Když Magdalena pomazala nohy Pán drahou ma-
stí, horšil se ka: »Na ta útrata. Nebylo lépe prodati

to a dáti chudým ?« A jaký byl pak konec? Byli tedy

všichni apoštolov špatní, pokrytci, nevrci ? Ne-
mli jim lidé viti, protože jeden z nich svého

mistra zradil? Sute sami, zda-li by to bylo rozumné a

spravedlivé. I v dobách velmi zkažených bylo vždy do-

sti hodných knží, a Hus sám, když horlil proti zkaže-

nosti knžské vyznává: »Znám mnohé knze, jimž ne-

jsem hoden políbiti nohy.« Nechci umývati mouenína
a nikdy zvlášt knžských hích omlouvati. Jen chci

upozorniti v tomto rozruchu lidí dobré vle, aby pro

nkterého nebo pro nkteré knze nezavrhovali všechny

a zvlášt aby pro híšnost knze neztráceli úcty a lásky

k svému náboženství. To by bylo i nedsledno i ne-

spravedlivo. Ostatn, eknme si to upímn, mnohého
knze zkazí lidé sami. Když vysedává po hospodách, li-
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buje si v povážlivých žertech a anekdotách, dovolí si

všelicos — toho nazvou fešákem, spoleenským knzem,
místo aby mu nkdo mezi tyma oima ekl upímn

:

»Velebný pane, škodíte sob i našemu náboženství. Ale

to pravím mimochodem«.
Prosím, aby tenái dobré vle o tchto ádkách

dobrotiv pemýšleli a nestrann je uvážili, a prosím
zvlášt, aby na n vzpomínali, až dojde k pelíení. Ne-
jde nám opravdu tolik o nás jako o naše náboženství,

které jest isté a svaté. Byla by to nevýslovná bolest

pro každého upímného kesana: kdyby k vli nkolika
nehodným lidem trplo Kristovo náboženství. Vždy ke-
sany jsme k vli sob a ne k vli knžím a mezi kn-
žími jest rozhodn množství ádných. Nechceme se po-
ítati mezi svaté, ale myslíme, že mluvíme pravdu, když
pravíme, že své náboženství i svj národ upímn milu-

jeme. Jménem nkolika stejn smýšlejících : Karel Vrát-

ný, kaplan u Matky Boží pod Týnem.
Pipomínám, že hlavní vinník a zlodj ve sv.-václav-

ské záložn úetní Ort sebevraždou skonil a tím unikl

trestu. Mnoho lidí, kteí se v záložn obohatili jako vý-

boi, dávno již jsou pod drnem. »Nár. Politika« pinesla
7. bezna 1903 toto:

Náhlá smrt paní Leopoldiny Ortové de Pauli. A-
koliv pozornost všeho obyvatelstva pražského byla je-

din upjata k pohbu dra. Fr. L. Riegra, pece již do-

poledne letta Prahou zpráva, že zemela pí. Leopoldina
Ortová de Pauli, bývalá slavená naivka Národního di-

vadla a cho smutn proslaveného úetního Svatováclav-

ské záložny Josefa Orta. Zpráva tato vzbudila všude po-

chopitelnou sensaci, protože se k ní pipínaly rzné povsti,
které mly vysvtliti náhlý a neoekávaný skon této dá-

my, kterou osud v posledních jejich dobách života tžce
zkrušil a zniil v ní poslední ideály, které se hlavn a
jedin pipínaly k osob jejího manžela, jehož milovala

s plnou vroucností své duše. Nikdo z tch, kdo po ob-
jevených defraudacích ve Svatováclavské záložn házeli

blátem i po její hlav, nevdl, kolik trpkých slz vylila

tato tžce zkoušená žena nad hrobem svého manžela
na Olšanech, kamž denn docházela, aby si ulevila své-

mu bolu a vyplakala své sklamání, které jí zpsobila
dvra v poestnost muže, jemuž vnovala po celý ži-

vot svoje srdce a ruku a který nkolikerým zpsobem
ji ranil práv v citech manželky zpsobem, který by jiná
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žena nikdy neodpustila ! Kdo však miluje, odpouští, a

také pí. Ortová de Pauli nevzpomínala nikdy ani slo-

vem slabosti svého manžela, ale ješt je ped svými zná-

mými omlouvala. V jejím srdci však hlodal erv stále.

Žal nad úmrtím manžela, kterého milovala pes všecky

jeho slabosti stále i za hrobem, útoky od rzných stran

na její poestnost, akoliv celé své jmní obtovala na

splacení híchu svého zemelého manžela a konen
podízené postavení uitelky, které si vyvolila na obhá-

jení svého života, akoliv ped tím byla zvyklá všemu
pepychu, psobily na její duševní stav tou mrou, že

stala se v nejvyšší míe nervosní. Pokud možno, vy-

hýbala se spolenosti a šla-li nkam, volila vždycky po-

stranní cesty, jenom aby nepotkala nkterého známého.
Vyšla-li ze svého bytu, nešla jinam, než do hodin a pak

na hbitov.

V posledních dnech cítila pí. Ortová de Pauli velké

obtíže pi dýchání a pivolala si lékae p. dra Znojem-
ského, který zjistil u ní ztunní srdce a chorobu žlu-

ových vývod. Nemocná pedpovídala svj brzký skon

již delší as a v nkolika svých známých rodinách se

vyjádila, že nebude dlouho živa. Ješt ped týdnem
byla v záležitosti nešastné Svatováclavské záložny

u vládního rady p. Olie, kterému se vyslovila, že do
týdne nevydrží a že následkem stálého rozilování eká
každou chvíli smrt. Pedtucha její se vyplnila a vera
dopoledne pí. Ortová de Pauli ve vku 56 let náhle

zemela. Ješt ráno vyuovala elévky operního zpvu,
uící se u ní ve he dramatické, a veer byla pospolu

se svým synem, s nímž poveeela a se bavila neproje-

vujíc žádných bolestí. K 10. hodin veerní stžovala si

pí. Ortová de Pauli na bolesti hlavy a nevolnost v ža-

ludku, proež domácí lidé pivolali lékae p. dra Zno-
jemského, který poskytl nemocné pípadnou pomoc. Po
plnoci se nemocná paní utišila a usnula. V tomto
spánku setrvala až do verejšího dopoledne, ale ped
11. hodinou dopolední zaal se jí dech krátiti a nežli

se kdo nadál, pí. Ortová de Pauli zesnula v Pánu. Po-

nvadž nemohli lékai zjistiti píinu smrti, byla mrtvola

náhle zesnulé odnesena do pathologického ústavu, kde

bude píina smrti pitvou zjištna.

Po Praze se tvrdilo, že pí. Ortová skonila sebe-

vraždou. To je kletba mamonu. Dne 12. ervna 1904

pineslo »Právo Lidu« toto:
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Sensaní kšefty. Napsali jsme již nkolikráte, že sa-

nování Svatováclavské záložny, jak namnoze se prová-

dlo, je jenom pokraováním dívjšího hospodáství ve

Svatováclavské záložn. V minulé schzi výboru záložny

resignoval na své lenství ve výboru uitel franiny

Louis ermák. Resignace byla pijata s podmínkou, že

vyútování pedložené drem Reisem shledáno bude
správným. Pan ermák uznal tedy za záhodno odstoupit

z výboru, nejspíše následkem obvinní, že ku vlastnímu

prospchu záložnu nejnestydatjším zpsobem poškozo-

val. Jak známo, záložna, když viteté píliš siln na ni

doléhali a žádali o povolení exekuce, vyslala svého

právního zástupce a jednoho nebo dva leny výboru
k soudnímu jednání, pi emž inn byl na žalobce co

nejvtší nátlak, aby povolil nkolikamsíní lhtu. Avšak
kdo navázal »vhodným zpsobem « styk se zástupcem

záložny a lenem výboru ermákem, tomu postailo

povolit lhtu jen zcela krátkou a byl pak zaplacen. Za
tím úelem neostýchal se ermák nabídnouti druhému
zástupci záložny pt procent dotyného vkladu, aby vc
zaízena byla dle jeho pání. Tedy zástupce záložny do-

pomáhal jednotlivým vkladatelm proti zájmu záložny

a proti svým vlastním instrukcím k tomu, aby díve pi-

kroiti na ni mohli hrozbou exekuce. Dle jakého »klíe«

ermák dotyného vkladatele si vybíral, je zejmo. Po-
tvrzuje to jen náhled náš již vícekráte o povedené
* sanaci « klerikály vyloupené Svatováclavské záložny pro-

jevený.

Dne 10. íjna 1903 psaly » Katolické Listy « ná-

sledovn :

Výroní den katastrofy Svatováclavské záložny. Rok
tomu, co nastal v Praze poprask, že dje se cosi ve

Svatováclavské záložn, která povždy pokládána za jednu

z nejseriosnjších. Rok tomu, co funkcionái její byli

zateni, co celá ada jich prodlala hroznou krisi — rok

tomu, co nkolik z hlavních, a sice Drozd, Kohout
a Bílý jsou v žalái. Snad nyní všichni ti a ostatní pi-
jdou ped soud porotní, který zahájen bude dne 9. li-

stopadu. Pelíení s nimi potrvá prý celý msíc, nebo
spis žalobní obsahuje daleko pes 1000 stran.

Kuchaka Mádlová, Pekelánder, Hueber, Hercík

a Zbíral jsou sice na svobod, ale spravedlivý soud

jist jich nemine. Smutné jist vzpomínky ! Smutné
výroí

!

Rudolf Vrba: Vláda penz. 32
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Tisíce lidí ožebraeno, tisíce strádají následkem
toho a útrapám dosud není konce, nebo neblahá zá-

ložna stále kolísá mezi životem a smrtí, unikum práv-

nické, ale jist daleko lepší, než aby padla. Však by se

stala jen koistí ady advokát. Kdo pamatuje onen
enthusiasmus, s jakým rzní advokáti na schzi v ho-

telu »Central« druhdy mluvili a kdo porovná výsledky

všeho snažení, ten mže pln íci, že ei tehdejší z-
staly jen emi.

Plané fráze tu zprvu rozhodovaly, o sanaci nešastné

záložny mluvil kde kdo — krejí, ševci, ezníci šmahem
pes noc stali se spásonosnými finanníky, kde jaký ad-

vokát zabral se v sananí akci. Sutor ne ultra crepidam

!

neplatilo. K nemocné záložn slétla se ada krkavc, ale

nezdolali ji a snad nezdolají, což bude jen ve prospch
eského lidu, ve prospch vkladatel i len. Svato-

václavská záložna snahou výboru i jeho pedsedy faráe
dra Vondrušky trvá a snad petrvá i poslední ránu, a-li

vkladatelé povolí moratorium, a sleví-li hlavn velcí

vkladatelé (nkteí též bohatí duchovní) ze svých vklad
tolik, kolik náleží.

Dosud schází hraditi asi 1,200.000 korun, ástka
zajisté nepatrná proti ohromnému prvopoátenímu de-

ficitu, který z valné ásti s nejvtšími obtmi hradil

eský klérus. Jak již eeno, eský klérus katastrofou

Svatováclavskou se pímo zakrvácel, což doznal v kura-

toriu neúnavný probošt vyšehradský dr. Mikoláš Karlách.

Škoda jen, že pi vší obtavosti utrpli nevinn škodu
prof. Košná a katecheta Šprongl, kteí jsou dnes su-

spendováni a ponecháni osudu. Zatím ve Svatováclavské

záložn jde dnes vše chodem pomalým, nebo není

tch, kdož v prvé dob intensivn pracovali. Postrádáme
adjunkta Koínka, ezníka Potka, officiála Švarce, ma-
jitele dom Jirouta, inž. Kídla, dra Rašína, dra Novot-
ného, dra Scheinera, dra Javrka, prof. Súhradu, vrchn.

úetního Schwarze a j. a j., kteí tak bedliv starali se

0 zájmy vkladatel i len a snad i o zájmy jiné. Byla

konána ada schzí, tu tam boulivých, tu tam vyznv-
ších úpln appaticky —

- zájem pro záložnu klesal

1 stoupal, »Pr. L.« staralo se piln, aby klerikálm se

»pimastilo« — dík — dosud zhola zbyten, nebo
zájem celku jest daleko svtjší, než zájem jednotlivce,

a to všeobecn doznáno, že pádem Svatováclavské záložny

poškozen by byl nejvíce eský lid, vkladatelé i lenové.
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Nechceme šíiti se o tom, kdo celou katastrofu zá-

ložny zavinil — to ponecháno budiž rozhodnutí soud-

nímu, ale pravdou jest, že v záložn kradlo se po 20 let,

a že jedním z nejvtších škdc záložny byl zemelý
pražský obecní starší a radikál Ort, který dle stávající

nyní správy úetní komise ukradl na 1,300.000 korun,

pokud dosud dalo se zjistiti z hlavní knihy záložny, kde

asi na pti vtších útech bylo radirováno, pipisováno
atd. asi po dobu 20 let. Tchto fals bylo nalezeno na

sta. Takovou manipulací byly pevedeny hotové zálohy,

dané záložnou zastavárn na úty hypoték a smnek,
a sice až do konce roku 1901 obnosem 998.000 korun.

Tento obnos Ort hotov ukradl a krom toho ukradl

as 300.000 korun. Kradli ovšem i jiní — rozhodnutí

0 tom ponecháváme soudu.

Dnes stav záložny není valn píznivý, nebo me
Damoklv vznáší se nad hlavami mnohých .... Úed-
nictvo již po 6 nedl pracuje o bilanci, která dohoto-

vena bude bhem píštího týdne. Na bilanci pracuje

nejen úednictvo záložny, ale i úetní komise a revisoi,

aby zjištn byl stav aktiv i pasiv záložny dnem 31. srpna.

Že mli »starost« o záložnu již druhdy jiní, vidno
již z toho, že hlavní knihu vedl nebožtík Ort, a že

klí k této hlavní knize ml Kohout.
Podotknouti dlužno, že staí k záchran záložny

dnes moratorium vkladatel, nebo další kvóty taktéž vy-

pláceti se budou a doba výplaty oznámena bude v no-

vinách. Stailo by ostatn, kdyby zbývající vkladatelé,

a to je ješt nkolik knží, slevili ze svých vklad zna-
njší procento. Zdá se, že by pak pece jen došlo

k šastnému konci pes to, že s nkterých stran hledí

se akce sananí poškoditi, jak vidno ze stálé rubriky

v »Pr. L.«. Úty rostou, advokáti žalují i exekvují, pal-

máry rostou a proto bylo by záhodno, aby již vše

šastn se skoncovalo, nejen na prospch vkladatel, ale

1 na prospch len. K informaci stjž zde, že nebylo
pravdou, co hlásáno bylo ústy nkolika advokát na
schzi v hotelu » Central «. Tu mluveno o tom, že za-

stupování bude bezplatné . . . Rádi bychom znali osoby,

které bezplatn v záležitosti Svatováclavské záložny byly

právnicky zastupovány.

Tak na p. jeden advokát s povolením výboru zá-

ložny na p. má zálohu 25.000 K; z pevedených hy-

poték ponechal si na zálohách dosud 18.845 K 24 hal.

32*
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a 6582 K 5 h, tedy celkem nevyútoval 60.427 K 29 h.

Druhý zase pan doktor nevyútoval dosud 38.000 K
a pan doktor tetí, jenž zastupoval doktora prvního, vy-

bral si na zálohách 3533 K 34 h. To jen tak mimo-
chodem — bylo by toho více. V té vci zasluhují pl-

ného uznání pp. di Jan a Frant. Reissové, kteí pro zá-

ložnu pracují v pravd nezištn, bez záloh a vše mají

sútováno. Jak již eeno, sananí akce jde svou cestou,

pes to, že kuratorium záložny o ni se již, bohužel, ne-

stará a ást žurnalistiky poškozuje celou akci zprávami,

na nichž není zbla pravdy.

Dnes po všech bouích, strastech a ústrcích stará

se o sanaci jen nkolik málo osob.

Dne 21. listopadu 1904 napsalo » Právo Lidu « toto:

Interpelace poslance Hybeše a soudruh na minister-

ského pedsedu jakožto správce ministerstva spravedl-

nosti stran naprosto neodvodnné konfiskace ísla 313.

» Práva Lidu« pražským státním zastupitelstvím.

Když se rozhlásilo, že pražský zemský soud zamítl

návrh na uvalení konkursu na pražskou Svatováclavskou

záložnu, tak bezpíkladn okradenou o milliony penz,
a sice z toho dvodu, že je záložna úpln pasivní a že

by tudíž nemohla zaplatit ani náklady konkursního í-

zení, pinesl jmenovaný list o dívjším lupiském ho-

spodáství v záložn dne 12. t. m. lánek. V nm uka-

zoval na pravdpodobné dsledky lupiského toho ho-

spodáství pro leny spoívající v tom, že te budou
moci kdykoli být od vitel tlaeni a žalováni a doka-

zoval dále, že vtšina z nich stala se leny záložny jen

proto, ponvadž jednou ve finanní tísni potebovali

pjku, záložna však pjovala jen lenm, kteí tudíž

k záložn pistoupili jen z tísn. V tomto lánku byla

zabavena pražským státním zastupitelstvím tato místa:

Tak daleko dosply tu tedy již vci. Tak daleko,

že ze zámožných lidí budou žebráci, že se lidé budou
na sebe vrhat jako bestie krvelané, že se nešastníci

nejtíže postižení budou na hranicích nejvyššího utrpení

vraždit, aby ješt posledním pohybem umírajících rt
poslali své zloeení tm, kteí lidi nevinné zabili,

v jichž rukách byla pomoc a kteí nepomohli !

!

»Miluj bližního, jako sebe samého« — volal Ukižovaný
— a ejhle následovníky jeho!

Postavili si záložnu, dali ji pod ochranu svého

svátého, chlubili se s ní, verbovali pro ni, ssáli krvavé
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úspory udených rukou lidu chudého, nosili z ní peníze

do Vatikánu, velebili v ní svá purpurová knížata, zlatý

stánek si zídili pro široká bicha a placaté mozky své

a když došlo k nejhoršímu, kdy mli projevit —
ne tu kesanskou lásku ukižovaného — ani tolik ne-

bylo na nich žádáno — ale tu prostou morální po-

vinnost každého obyejného smrtelníka kulturní spole-
nosti — — ejhle uzamkli poklady své a rozloživše se

širokým zadkem svým na statcích svých pozemských
hledí ješt s tupým cynickým smíchem tomuto dopu-
štní božímu vstíc, jež se nyní nad nešastným lenstvem
záložny rozburácí.

A cynism ten nezná ani mezí. Již dnes pozvedá
zase hlavy své jedna ást z té chamradiny klerikální,

prohlašujíc, že pes upsání nebude na fond sananí nic

platit a že se nechá radji žalovat. Aby pak vrchol cy-

nismu byl dovršen, vydá se druhá ást této chamradiny
na hotovou lupiskou výpravu na lenstvo. Mezi viteli

záložny je dosud celá ada rzných knží, eholí a jiných

ústav klerikálních, a z tchto penz nebylo dosud sle-

veno ani halée. Ti všichni se nyní postaví za široká

záda vymáhajícího výboru, a budou skryti v zátiší svých

refektá, plundrovat lenstvo záložny až na tu poslední

kapku krve.

Ale všechno na svt má své meze a bude mít

i toto. Pánové na Hradanech a pánové na Vyšehrad!
Nedomnívejte se, že jste už zdrávi vyvázli, když jste

svým jezovitským manévrem hodili vc tuto do svta
v okamžiku, kdy pozornost lidu indiferentního je obrá-

cena k vražd krské . . . Nikoli, pánové na Hradanech
a pánové na Vyšehrad ! Však vy dobe spát nebudete,

až zoufalé kletby nešastných a sevené pst zniených
vašich obtí budou se zdvihat k vašim palácm kišálo-
vým! . . .

Však vám nebude do smíchu, až se všechny
ty dsy provalí z té vaší peleše lotrovské a jako bílá

hrza poletí celým vaším svtem zloeení tisíc všem
tm lotrm klerikálním, na jichž svdomí budou lpt
zkázy nevinných rodin a teplá krev vraždících se ne-

šastník! A bude také soud lidu, a soud ten bude ve-

liký ! ... Z tohoto obsahu vychází na jevo, že kritika

v nm obsažená smuje jedin proti millionové defrau-

daci a skandálnímu hospodáství s tím spojenému
v zkrachované záložn. Podepsaní jsouce toho názoru,
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že takové podvádní lidu se smí kritisovat i v Ra-

kousku, táží se :

Je pan ministerský pedseda jako správce minister-

stva spravedlnosti ochoten pražskému státnímu zastupi-

telstvu pipomenout, že takové konfiskace nejsou od-
vodnny?

Je vidt, že tyto šílené ádky psal bu Šmeral nebo
Soukup. To jsou výlevy zuivce.

Do íšských voleb r. 1908 vydali agrárníci brožuru

o Sv.-václ. záložn, kterou prý v 1
/2 millionu výtisk

rozhodili po venkov. Hanopis ten má úel špinit knze.
V hanopisu tom stojí napsáno toto:

» Obrovský byl nával v soudní síni pražského zem-
ského trestního soudu, když porotou ve dnech 25. li-

stopadu až 12. prosince 1903 souzeno bylo 6 obžalova-

ných. Sensaní bylo to líení jednak osobnostmi obža-

lovaných, jednak svdky, jednak samotnou žalobou, která

úzkostliv varovala se všeho, co by mohlo na klerika-

lismus uvrhnout nepíznivé svtlo. Obžalovaní vše za-

pírali a svdci — o tch tžko mluviti.

Ale nebyl terrorism nic pláten. Za ohromného na-

ptí došlo k rozsudku, jímž uznáni byli vinnými zloinem
zpronevení a odsouzeni: Václav Kohout do tžkého
žaláe na 7 let, tvrtletn postem zosteného

;
P. Jan Drozd

do tžkého žaláe na 7 let, tvrtletn postem zosteného

;

Em. Hercík do tžkého žaláe na 2 roky, tvrtletn po-

stem zosteného, a Bed. Pekelánder do tžkého žaláe
na 1 3 msíc, msín postem zosteného. Rozsudek vy-

slechli všichni obžalovaní klidn, pouze Kohout zaslzel,

a obecenstvo pijalo rozsudek s jistým uspokojeními
Dne 19. ledna 1908 napsal »as« toto:

Svatováclavská záložna ješt straší. Pan fará u sv.

Havla v Praze dr. Vondruška vydává týdenník Sprosted-
kovatel. Dosavadních devt ísel je vnováno svatová-

clavské záložn a jeho heslo, v ele listu uveejované,
zní: » Svatováclavská záložna v Praze mohla býti dávno
vyrovnána . . . kdyby byli všichni sanatoi její, zvaní i ne-

zvaní, pro svatováclavskou záložnu spravedliv pracovali.

«

— Pan fará Vondruška ve všech íslech vyhrožuje ko-

musi. I v ísle ze dne 17. ledna volá: » Pánové, kteí

domnívali se, že pekraují naše mrtvoly, když » sano-

vali «, budou nesmírn pekvapeni a budou žasnouti nad
tím, jak výten o všem jsme informováni a co všecko

(detailn) my víme a jim dokážeme. Advokátská chytri-
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štika zde nepostauje, aby pravdu a spravedlnost peko-
nala. Dr. Karel Vondruška má úpln isté ruce ped
rokem 1902 až do dneška.« — Víme, že byly asy, kdy

dr. Karel Vondruška ml malou dušiku v tle. Národní
Obzor píše o nm : »Nynjší starosta záložny nemá sob
rovného ve ždímání lidí. Žádný židovský lichvá nedo-

vedl by jist tak bezohledn a brutáln tahati z lidí pe-

níze, jak to dovede on.« Proti komu však to soptí dr. Karel

Vondruška? V »Národní Politice« 12. ledna vyšel inter-

view jeho; kiel v nm: »Nepovolíme, povedeme vc
až do konce, pes výhržky, výstrahy a prosby, dovolá-

váme se veejnosti. Povíme jména, ukážeme na osoby,

vynutíme si vyútování za bílého dne.« Toto soptní
týká se probošta Karlacha, dvorního rady Bráfa a zá-

ložny Dvry, o které tvrdí P. Vondruška, že pomáhá
sob a nepomohla záložn svatováclavské. Jsou tu dva
klerikální tábory proti sob. Proti svým odprcm P. Von-
druška štve leny svatov. záložny, nebo vyhrožuje: » le-
nové budou donuceni k nové repartici, která déle tí m-
síc na sebe ekati nedá.«

Tím koníme líení této strašlivé události dle hlasu

pátel i nepátel. Svatovácl. záložna není totožnou s církví

katolickou, knžstvem, naopak v této záložn bylo eské
knžstvo ožebraeno o dlouholeté úspory v obnosu alespo
4 million K. Peníze kradli pímo i nepímo funkcionái
záložny té po dlouhá léta. Ort rozhazoval nevstkám a

metresám z rzných spoleenských vrstev plnou rukou.

Že byl Drozd knzem a to zloinným, za to nemže
knžstvo eské, bylo ono práv jím nejvíce poškozeno.
Štvaním Pr. Lidu bylo zpsobeno, že lid spílal knžím,
kteí byli ožebraeni, zlodj veejn. Okradenému spí-

láno, že je zlodj! To je strašlivá truchlohra. Mnoho-li
lidí, kteí ve sv. záložn mli funkce a úady, pišlo do
Prahy bosí a nazí. Dnes mají dti tchto lidí domy a

bohatství. Pražský píslušník Plichta v Americe zemelý
tvrdil, že Drozd ukládal pro sebe i pro jiné funkcionáe
úspory v Londýn. To byla ovšem bajka.

Denní pražské listy pinesly 9. ervence 1909 toto

oznámení:
Zakonení historie Svatováclavské záložny v Praze.

Likvidaní výbor Sv.-václavské záložny uveejnil ped n-
kolika týdny vyzvání ke všem majitelm vkladních knížek

bývalé Svatováclavské záložny, aby^ své pohledávky do
dne 6. ervence 1909 oznámili u »eské záložny « a po
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uplynutí této lhty že veškeré nároky proti Svatováclav-

ské záložn se promlují. V ustanovené lht bylo od
1 1 stran pedloženo 20 knížek na celkový obnos 45.000

korun. Za to ohromný byl poet tch vkladatel, kteí
pi 50 pro. vyrovnání svých vklad obdrželi poukázky
na vyplacení eventuální ástky istého zbytku záložny

Svatováclavské. Tmto vkladatelm ovšem nemohlo se

vyhovti, ježto eská záložna se žádnými podobnými
pebytky nedisponuje a úroky z vládního obnosu, k sa-

naci Svatováclavské záložny propjeného, ješt se ne-

rozdílejí. Jakmile Svatováclavská záložna vyplatí nyní

pedložené vkladní knížky, bude zažádáno o výmaz firmy

Svatováclavské záložny ze soudního rejstíku a tím zá-

rove budou uzavena akta zkrachované klerikální zá-

ložny. Celá tato historie od doby odhalení bohopustého
hospodáství až do výmazu smutn proslulé firmy trvala

plných sedm rok. V msíci ervenci roku 1902 pro-

skakovaly první zprávy o velkých malversacích ve Svato-

václavské záložn, v záí téhož roku byl pedseda P. Drozd
vzat do vazby a odsouzen do tžkého žaláe na sedm
rok. Velké množství chuas i zámožnjších osob utr-

plo v klerikální záložn veliké ztráty. Drozdovo hospo-
dáství v záložn mnoho lidí uvedlo do finanní i exi-

stenní záhuby. Sta a sta lidí dosud úpí následky této

záloženské katastrofy

!

asopis » Hanácký Kraj« pinesl v íjnu 1910 v . 43.

tuto zprávu:

Drozdovy ukradené miliony nebyly nalezeny. Proti

knžstvu štvalo se nepíetn pro zlodjství husit. Dne
11. t. m. samy »Národní Listy « napsaly: »Ped 8 lety,

když byla zavena Svatováclavská záložna a její hlavní

initelé odvedeni do žaláe, byla rozšíena povst, že

starosta této záložny msgr. P. Jan Drozd má ohromné
jmní v londýnské bance. Také se vyskytli lidé, kteí

dokonce tvrdili, že P. Drozd byl v Londýn a že ho
tam vidli. Po odsouzení Drozda na sedm rok tžkého
žaláe zase lidé vypravovali: »Což on se ješt dobe
bude mít! Až vyjde ze žaláe, vybere vklady z londýnské

banky !« P. Jan Drozd dlouhou dobu žaláování pežil,

ale po dosažení svobody neodjel za hranice pro peníze,

nebo nikde neml nijakých vklad. Ubytoval se v Kar-

lin v dom . 228 u své netee pí. Marie Rydvalové,

manželky cukráe, kde žil v pravd velmi skrovn. Aby
si opatil alespo nejnutnjších prostedk k živobytí,
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napsal své pamti o historii Sv.-václavské záložny a

také nalezl mezi svými svrchky nkteré cestopisy, jež

ped dávnjšími lety napsal. Tyto rukopisy v nkolika
redakcích nabízel, avšak odevšad byly mu vráceny. Cesto-

pisy nebyly žádným sensaním dílem a co vdl P. Drozd
o Sv.-václavské záložn, to sdlil již pi trestním vyše-

tování a pi hlavním líení. A tak Drozdovy rukopisy

nemohly nalézti odbytu — a zaplacení. Pozstalostní

jeho fascikl u karlínského okresního soudu je velmi

skrovný. Obsahuje úmrtní zápis, na nmž je poznámka
referenta p. okresního soudce Košfála: »Pro úplný ne-

dostatek jmní prohlášeno pozstalostní ízení za skon-

eném — A tak se rozprchly povsti o bájených vkla-

dech Drozdových u anglické banky . . .« — Ale listy,

které díve se štvavou tendencí celé roky lhaly o velko-

defraudacích Drozdových, jsou nyní tiše. Dosáhly svého

štvavého úelu, zhanobily knžstvo a nyní konený vý-

sledek šetení zatajily.

Drozd po propuštní z Pankráce chodil po praž-

ských ulicích v šatech úpln sešlých a zjev jeho inil

strašlivý, trapný dojem. Ostouzel knžstvo dsn. Kon-
sisto chtla Drozda umístniti v kláštee Milosrdných,

ale Drozd se tomu vzepel.

»Národní Politika« pinesla 11. listopadu 1910 tuto

zprávu

:

Ješt dozvuky Svatováclavské záložny. Obchodník
p. František Stránský, len likvidaního výboru býv.

Svatováclavské záložny, podal žalobu na faráe dr. Karla

Vondrušku o zaplacení 700 K. Žalobce tvrdil, že fará
dr. Vondruška svolal v prosinci 1909 jako pedseda li-

kvidaního výboru schzi likvidátor, na které bylo kon-
statováno, že po zaplacení všech pohledávek zbývá pes
15.000 K. Zavedená porada o tom, jak se má s penzi
naložiti, vyznla v usnesení, že se každému lenu likvi-

daního výboru vyplatí 1000 K za jeho namáhání a pe-

níze ml poukazovati pedseda výboru dr. Vondruška.
Ten prý však dával poukázky k výplat pouze svým
vrným, ale tm lenm, kteí byli proti nmu v opo-
sici, odepel vyplacení odmny vbec. Jednoduše prý

prohlásil, že dá jen tomu, komu bude chtít! Mezi opo-
siníky byl také žalobce pan Stránský, jemuž dal fará
dr. Vondruška pouze 300 K. Ostatek prý se mu zdrá-

hal poukázati, a proto pan Stránský podal žalobu. Žalo-

vaný fará dr. Vondruška namítal, že žalobci nic nepi-
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sluší a že žádné peníze ze Svatováclavské záložny nezbyly.

Co bylo, je již rozdleno. Proti tomu však bylo zjištno

z protokol likvidaního výboru, že zbývající jmní Svato-

václavské záložny dosud úpln rozdleno není a svdek
p. Josef Kliment potvrdil, že zde pebytek jest a že jest

uren dle usnesení výboru k rozdlení mezi likvidátory.

Po té byl uinn smír a žalobci dáno ujištní, že mu
bude žalovaný obnos i s útratami zaplacen. Dle sdlení
panu Stránskému zaplatí onch 700 K vrch. finanní
rada p. Bauer.

Týž list pinesl 18. listopadu 1910 tuto zprávu:

Spory sanátor býv. Svatováclavské záložny. Když
se jednalo o to, aby proti lenm výboru Svatováclavské

záložny bylo zavedeno trestní ízení pro pein zavin-
ného úpadku, požádal pedseda výboru fará dr. Von-
druška advokáta dr. Bouka, aby pevzal právní zastupo-

vání všech len výboru a aby usiloval o abolici

(o zastavení trestního ízení). Pan dr. Bouek tomuto
pání vyhovl, dal si podepsati od len výboru plné

moci a zahájil v naznaeném smru pimené kroky. Že
se abolice stala skutkem, to je známo, nebo trestní í-

zení proti lenm výboru Svatováclavské záložny bylo

zastaveno. Nyní oživla celá historie tím, že pan dr. Bou-
ek podal u okresního soudu staromstského žalobu na

majitele domu p. Pavla Kreipla, žádaje zaplacení tisíc

korun za právní zastupování v záležitosti této abolice.

Pi líení namítal žalovaný, že není povinen nic platit

a odvodoval to dvojím zpsobem. Pedn uvádl, že

ho fará dr. Vondruška poslal k dr. Boukovi a že v jeho

kancelái se podepsal na bílý arch papíru, nevda ani,

o se jedná. Za druhé pak namítal, že dr. Bouek byl

za své právní zastupování již dávno odmnn z penz
záložny tím, že dostával msíní paušál s poátku tyi
tisíce korun, pozdji pak mén. O vci té nabídl dkaz
svdky a protokoly, které soudce p. dr. Homolka pi-
pustil. Fará dr. Vondruška potvrdil, že dr. Bouek ko-

nal práce, aby byla dosažena abolice a také dosvdil,
že lenové výboru jsou povinni mu za to zaplatiti smlu-

vený honorá. Pan Novák uvedl, že fará dr. Vondruška
posílal všecky leny výboru k dr. Boukovi. Svdek ne-

chtl k nmu jiti, ponvadž nesouhlasí s jeho nábožen-

ským pesvdením, a ml za svého právního zástupce

dr. Nejedlého. Pan ed. Kliment vypovdl, že na schzi
výboru dne 21. ervna 1910 bylo usneseno, jak se má
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hraditi nedoplatek palmárního útu dr. Bouka. Pan Kreipl

ml dáti 500 K, kanovník Kyselka, M. Novák a inž.

Kídlo po 300 Kap. Schlogl 350 K. Ostatek se ml
zaplatiti z pohledávek, které si ítali likvidátoi za práce,

které ve prospch padlého ústavu konali. Svdek potvr-

dil, že fará dr. Vondruška vyslovil podiv nad velikostí

jednotlivých položek, když dostal od dr. Bouka pal-

mární úet. Pi výslechu tohoto svdka odehrála se ve-

lice trapná scéna. Pan dr. Bouek totiž uvedl, že nkteí
lenové výboru útovali záložn, že mu dali zálohu 300 K,

ale vlastn mu dali jen 50 nebo nejvýše 150 K. A tá-

zal se svdka, je-li mu o tom nco známo? Když pak
svdek s odpovdí váhal, ekl dr. Bouek: »Já vám po-

mohu v pamti ! Vy pece znáte editele Klimenta a víte

dobe, kolik mi dal a kolik záložn útoval ?« Na to

svdek ed. Kliment: »Já vám dal 150 K a útoval jsem

300 K. ekal jsem od vás úet a byl bych ho potom
vyrovnal.« Dr. Bouek: »A dal jste mi tch ostatních

150 K?« Pan ed. Kliment: »Nedal! Já nedostal od zá-

ložny tolik, kolik jsem útoval !« A na to dr. Bouek:
»Vaše výpov není v tomto smru dvryhodná. Jestli

chcete, já vám to dokáži !« Obchodník p. Stránský po-

tvrdil jako svdek, že dr. Bouek ml od Svatováclavské

záložny msíní paušál až tyi tisíce korun. Pro abolici

nemusilo se mnoho dlati a proto všecky leny výboru
velice pekvapilo, když dr. Bouek poslal palmární úet
na 9891 K, akoli ml tak veliký msíní paušál. Po
výslechu svdk prohlásil soudce prvodní ízení za

skonené a oznámil, že rozsudek bude dodán stranám

písemn.
»eský Západ « pinesl 15. záí 1910 tuto zprávu:

Pokrokáské, sociáln-demokratické, národn-sociální,

agrární, volné atd. atd. asopisy dostaly zase po ase
notnou kost, na které hlodají již pes 14 dní. O se

jedná?
Knz Kayser poal ped lety sbírati píspvky na

sirotky, a jeho práce daila se mu tak, že v krátké dob
mohl založiti dva velké sirotince s nejvtším komfortem
zaízené. Kdyby spokojil se pouze s tímto oborem, mohl
velmi mnoho prospšného pro mládež vykonati, ob-

zvlášt kdyby byl ponkud šetrnjší a skromnjší ve

správ ústav. Avšak zaslepen úspchy pustil se také do
obchodního podnikání, za kterýmžto úelem spojil se

s italským devaem Palesem ve firmu » Kayser a Palese«.
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Firma kupovala doly, lesy — až i na Kavkazu — za-

kládala rzné prmyslové podniky — jako pivovar, hotel

a pod. Podniky tyto však se nevyplácely, ímž ocitl se

Kayser v rukou lichvá, kteí na píklad na smnku
252.000 korun vyplatili jen 40.000 korun a za ostatní

vyplatili bezcenné akcie dol na m! Horší však jest,

že Kayser strhl s sebou do záhuby také svého pítele,

monsgra. Weisse, editele korutanské ústedny hospodá-
ských spoleenstev, a tím i celou adu korutanských

malorolník. Dvivý Weiss povolil mu ohromnou
pjku 1,900.000 korun o své ujm zcela proti stanovám,

což když vešlo ve známost, vyvolalo hromadné vypoví-

dání vklad. Ponvadž však nebylo penz po ruce, uprchl

Weiss — snad do Ameriky — a vzal s sebou i další

peníze ústedny. Na uprchlíka byl vydán zatyka. Úpadkem
firmy » Kayser- Palese« utrply však i jiné katolické pod-
niky, v první ad celovecký »St. Josefs-Bucherverein«,

jenž ruil za firmu pi pohledávkách Raiffeisenek. Spolek
tento musil prodati svou vídeskou tiskárnu za pl-
druhého milionu korun, aby mohl dostáti své ruitelské

povinnosti. Pohledávky Raiffeisenek iní 3,700.000 korun,

k jejichž uhrazení obnáší jmní firmy » Kayser- Palese«

dle povrchního odhadu finanního odborníka 1,650.000

Zbývalo by tedy nekrytých 550.000 korun — nemá-li

ovšem firma dluhy ješt na jiných stranách. Vyjednává
se s vládou o sanaci, by aspo malí vkladatelé nepišli

o své. Strana kesansko-sociální nemla s podniky
»Kayser-Palese« nic spoleného, a duchovenstvo koru-

tanské, které te jest pedmtem nespravedlivých útok,
nemlo ani tušení, nad jakou propastí Kayser-Palese-

Weiss stojí. Jest to nco podobného, jako u nás ped
vypuknutím affairy záložny Svatováclavské. Prbh koru-

tanské affairy bude asi tentýž. Liberáln-nevrecký tisk

vrhne a vrhá se v první ad na všechny knze bez

rozdílu, kteí odnesou nerozvážnost svých dvou spolu-

knží a » obratnou manipulaci « devae Palesiho. Nkolik
advokát pomže si k velikému majetku z likvidaního

ízení, vkladatelé budou nuceni slevit ze svých vklad —
knží pijdou o své všechny úspory — a dlouhá léta

jako tžký mrak bude doléhati neštstí toto zavinné
neopatrností — a z ásti i zloinností dvou knží — na

ostatním katolickém knžstvu korutanském, práv tak jako

u nás následky úpadku Svatováclavské záložny nejsou

úpln odstranny.
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Knz v ele velkého penžního podniku stane se

asto obtí své vlastní dvivosti k lidem, kteí nejsou

dvry hodní — jako v tomto pípadu Palese. Dvivý
Kayser stal se obtí Palesiho, a ješt dvivjší Weiss
obtí Kayserovou. Neomlouváme nikterak jednání obou
knží, jako eské duchovenstvo nikterak nehájilo Drozda,

a tento odnesl viny i pokroká a nevrc, ale roz-

hodn protestujeme proti tomu, aby lidé, kteí mají sami
na hlav spoustu »másla«, škodolib vrhali vinu jednot-

livc na celý stav
;
aby listy a strany, které samy v bahn

nepoctivosti se topí, nasazovaly si mravokárné masky
a farizejsky rozšlapávaly vinu dvou knží a nepoukázaly
na celé ady nedostatkv a zloinných manipulací ve

vlastním stedu.

»ech« pinesl dne 29. bezna 1911 následující

zprávu

:

Proces proti Kayser-Palese byl v úterý skonen.
Kayser je na 2 léta tžkého žaláe s postem jedenkrát

v msíci a Palese na šest nedl vzení s postem jeden-

krát v týdnu odsouzen. Vlastn by byl Palese ty dv
léta a Kayser tch šest nedl zasloužil. Ta »uš!echtilá«

rodina Palese jen nezkušeného monsignora, domýšli-

vého Nmce, hodn využitkovala. Hnala ho od jednoho
podniku do druhého a zacházela s jeho penzi, jako by
je jenom z rukávu vytepával. Jenom jeden pípad. Syn
starého Palese, Josef z Palese, dohodil Kayserovi kup
osudných uhelných dol. Hutnictví nic nerozuml, ale

tím lépe rozuml vydidušství. Doly stály 270.000 K,

a za to je dal majetník milerád, byl by je dal i za

100.000 K, ale milý pan Palese si dal za ío 300.000
korun provise pipsat. Nabalamutil Kaysra do koup pivo-

varu, stavby hotelu a obchodu dívím, ale o záležitosti

ty se nikdo nestaral. Starý bral plat 1000 korun msín
za nic. V nynjší dob už se nedostane spolehlivý per-

sonál, a majetník závodu musí své vci výten rozumt
a pracovat a kontrolovat do úmoru, chce-li mít výtžek
a nepijít na mizinu. Vbec knží se k takovým pod-
nikm nehodí. Patí k tomu povaha otužilá a na všechno
taškáství bdlá. Musí být všemi mastmi mazán. Že po-

rota sestávala ze samých liberál, není se co divit. Vždy
v Korutanech jde to vždy tak jako po not, Václavík

a Dorotika, porotce jen liberál
!

Jiné pp. hejtmani ne-

znají, akoliv je zem s polovice kesanského smýšlení.

Ten porotní zákon je k smíchu. Obce mají s tím hromadu
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práce, aby všechny mužské, mravn a obansky Za-

chovalé a aspo 20 korun pímých daní platící osoby
vykázaly, ale páni hejtmanové si vybírají z nich, jak se

jim líbí. A jelikož je náš c. k. šiml liberální, tak se

octnou jako by po not, Václavík a Dorotika, vždy ti

sami liberálové na seznamu porotc. Jsouf porotci z milosti

liberálního c. k. šimla. Proto si též ten špatný tisk na

nás katolíky tak troufá. C. k. šiml ho protžuje. Bda
však našemu tisku

;
proti tomu už se každý chlup najde

a s ruskou manýrou zachází. V pkném svtle se pi
tom procesu ukázal smnární závod Suppanv (recte

Župan) v Celovci. Vyjádili se, že vždy dobe vdli,
že si Kayser špatn stojí. Ale aby své klienty, biskupa,

závod sv. Josefa a opata na Tancenbergu, kteí ruili,

upozornili, toto, a jen vysoké knžstvo platí, oni že

škodu nemají. Ordinariát a ústedna jim dala na statisíce

korun vydlat, ale pece se nestydli na staikého a na

rozumu sesláblého biskupa dra Kahna dát sáhnouti osob-

ním zabavením, jen aby knžstvu notnou hanbu udlali.

Nebylo té surovosti ani zapotebí, vždy mli druhou
záruku.

K odhadnutí hodnoty uhelných dol vzal si soud
inženýra Rud. Veitha. Týž je zarputilý nepítel knžstva,

byl r. 1907 pro výtržnosti proti knžím a filiálce spolku

sv. Josefa ve Volfsbergu potrestán. Natloukli pi tom
shromáždným s nkolika páteli knžím a vytloukli

v dom okna. Pak je Veith úedníkem hrabte Henckla
z Donnersmarku, kterémuž všechny ostatní uhelné doly

v Korutansku náleží, a jenž tudíž konkurentem Kaysro-

vým jest. Potom se není co divit, že pt jiných inženýr
jinak vidlo doly než on, a že jeho odhadnutí tak špatn
vypadlo. Byli to inženýi : Kubiasek, Búhler, Benecke,

Liedl a Zelesny. Ti mají docela jiné výkazy než Veith.

Jak se dobe všechno odhadovalo, vysvítá z toho, že

investice se na šestý díl ceny odhadla. Doly mají jist

cenu aspo 1 million korun bez investice.

Škoda je ohromná, ješt vtší morální, než hmotná.

Je to zase dkaz, jak daleko protžování nkolika milák
vede. Je zapotebí reformace nejenom in membris, nýbrž

i též in capite, aby se takové nepíetnosti vícekrát

opakovati nemohly. Mže býti, že jednou státní likvidace

pijde, ale nedejme se takto od taškáv likvidovat sami.

Znali to ti ptáci, jako by se to byli od Dueza nauili. —
Dixit laicus clero, nunquam tuus amicus ero.
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V Celovci — píše — v pedminulém týdnu do-

konen byl po nkolika dnech proces, jenž je zajímavý

v ohledu politickém a hospodáském a jest kížovou
cestou kesf. sociál v boji s nmeckými nacionály. Ped
porotním soudem stáli : Msgr. Pavel Kayser, »otec sirotk

«

ve Feldkirchu, a jeho spoleník Palese pro podvod a kridu.

Když poátkem let devadesátých minulého století ruch

»Pry od íma!« zaryl se do neveliké, z 90% katolické

korunní zem, založil z Virtemberku pišlý Kayser, po-

zdji kaplan ve Feldkirchu, na základ svých zkušeností (!)

na poli záchrany sirotk vyžebranými penzi sirotinec,

po nmž následoval druhý. Již tato smlost byla zloinem
v oích losvonromist a ješt více žádost Kaysera

ke snmu o podporu 500 K. Prosba ta byla píke od-

mítnuta, a za to jako navzdor byla udlena protestant-

skému sirotinci se znan menším potem dítek. Kayser,

svou povahou hrdý a prudký, hledl svým sirotincm
pomáhati jinak. Vrhl se na spekulaci se statky a pr-
myslem. (To bylo jeho hrobem. Pozn. red.) Za vydlužené

peníze koupil nkolik realit, ba i uhelné doly. Všecka
reklama tiskem pranic mu nepomohla, všecky tyto pod-

niky zkrachovaly. Ve své tísni obrátil se na svého pítele

Weisse, správce ústední pokladny kesf.-sociálních Raiff-

eisenek, a strhl do propasti i tohoto. Msgr. Weiss pjil
mu až l

x
/2 millionu bez vdomí editelstva. Když Weiss

již pjovati nechtl, hrozil Kayser konkursem a vydobyl
si konen ješt 21

/2 millionu korun. K tomu pidaly se

ješt nepoctivé obchody atd. Kayser se kvalifikoval na

podvodníka a byl dvma lety žaláe potrestán.

Liberálové pezdli tomuto krachu : Kesfansko-
sociální Panama. Poskytl jim látku k neobmezenému
štvaní proti knžím. Významné pi tom jest, že Kayser

ve své nezkušenosti své obchody uzavíral s liberály

(Ml též své liberální Orty ! Pozn. red.), jimž musil všecko

hanebn draze platit. Kaysera deli všichni. Del ho
pivovar, del ho hotel, dela ho i c. k. direkce uhelných
dol. A Kayser vrhal se vždy hloubji do -nových pod-
nik. Nastala neslýchaná štvanice (Kesseltreiben) proti

»klerikálm«, nikoli tak proti Kayserovi. Nejvtší útoky

vycházely z liberálního tisku. Na klerikály se to všecko

svezlo. A tak pišla finanní katastrofa i na n. Nyní
liberálové hartusí, aby s konkursem co nejvíce se po-

spíchalo. Správcem konkursní podstaty jest radikál. Nyní
skoro najednou všecky reality picházejí na buben.
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»Právo Lidu« pineslo 13. ledna 1911 tuto posmšnou
zprávu

:

Papežovo opatení proti drozdovinám. Papežská sto-

lice vystavila klerikální poctivosti nejlepší vysvdení. Po
zkušenostech ze Svatováclavské záložny, z korutanských
defraudací monsignora Weisse ve svazu Raiffeisenek a

z celé ady podobných afér vydal papež naízení, že pí-
slušníci knžského stavu nesmjí být funkcionái žádných
penžních ústav. Knži nesmjí se tedy od nynjška
súastniti hospodáství v žádných záložnách, bankách,

pojišovnách, kde by byli vydáni v šanc nebezpeí, že

se dostanou k cizím penzm a do pokušení, aby nco
defraudovali. Pochybujeme, že knží budou s tímto naí-
zením papežským spokojeni. Vypadá to tak, jakoby je

papež šmahem všecky oznaoval za lidi nebezpené ci-

zímu majetku, což jist papež nemohl míti v úmyslu,

protože zná pece názory církevní o píslušnících stavu

knžského a zvláštní milosti a dokonalosti, jež jest jim

propjována. Svatý otec ml patrn dobrý úmysl, chrá-

nit knžstvo ped píležitostí, která dlá zlodje, ale knží
zajisté neuznají, že by takové zvláštní ochrany bylo teba.

Když mohou s cizími penzi hospodait píslušníci všech

stav a všech názor, laikové i knží ostatních církví,

nevrci a zatracenci, tím spíše jsou k takovému úkolu

zpsobilí knží, kteí znají dobe, že krádež je tžký hích
a jsou svým hlubokým cítním náboženským a svou

vyvoleností k úadu knžskému zvlášt daleko ochránni
proti nepravosti krádeže než smrtelníci ostatní. Uposlech-

nou-li knží tohoto naízení papežského, budou dsledky
toho nejznatelnjší u Raiffeisenek, v jejichž správ
knži hrají vynikající roli, v nkterých zemích Jsou Raiff-

eisenky skoro výhradn v rukách fará. V echách je

jedním z etných funkcioná v ústedí Raiffeisenek ka-

plan Kroiher z Borovan, bojovný stoupenec agrárník
a len výkonného výboru agrární strany, mezi funkcio-

nái Raiffeisenek v echách bylo v roce 1905 celkem

183 knží, z nichž 77 zastávalo funkci starost a 47

úad pokladník. V knžských kruzích se již dnes pro-

hlašuje, že prý Raiffeisenek se papežovo naízení netýká,

ale práv tady bývají pípady defraudací nejastjší a práv
v Raiffeisenkách byly spáchány korutanské krádeže mon-
signora Weisse, které byly bezprostedním podntem
papežova naízení. Dá se tedy tžko myslit, že by práv
pro Raiffeisenky uinil papež výjimku.
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Radíme soudruhm, aby se starali o vlastní své

zlodje, kterých jest nesetná ada. Drozd nekrad, nýbrž

kryl zlodjství jiných, za to strašliv pykal, jako všude

se povsí na šosy dvivého knze všelijaký otrapa, zlo-

dj i z tábora jiných politických a sociálních stran, když

je odjinud vyhodí.

»Právo Lidu« pineslo 28. bezna 1911 tuto zprávu:

Probošt vyšehradské kapitoly Mikuláš Karlách zaslal

soudr. dru B. Šmeralovi dopis, ve kterém prohlašuje, že

bude nucen podati na nj žalobu pro urážku na cti k vli
ei pronesené na schzi v Kolín a sice proto, že prý

ukazoval praxi kesanského » socialismu « na pomru pana

probošta k jeho vlastnímu bratranci Antonínu Karlachovi,

jenž jako 761etý staec žije v nejvtší bíd a na stará

kolena jenom tím mže ochrániti svou nuznou existenci,

že, a jest chorý, zastává místo sluhy v sociáln demo-
kratickém podniku (Dlnické knihtiskárn). Pan probošt

v dopise tvrdí, že prý své povinnosti k nmu iní úpln
zadost, ponvadž prý mu poskytuje roní podporu na

byt ve výši — 40 K ! Nebudou-li prý vcná tvrzení

0 panu Karlachovi na kolínské schzi v Kolín prone-

sená do tí dn odvolána, bude prý nucen nejen žalovati,

nýbrž zastaví prý okamžit starému, více než 701etému

Karlachovi, svému bratranci, i podporu 10 K tvrtletn,

kterou mu dle svého tvrzení poskytuje. Vyzýváme tímto

veejn pana probošta, aby na žádné odvolání marn
neekal a žalobu okamžit podal ! Budeme rádi, když se

ped soudem veejn bude moci jednati o tom, jak pro-

bošt vyšehradské kapituly chová se ke svým nejbližším

píbuzným, a kdyby chudému starci, který osobn na projev

soudr. Šmerala pirozen neml žádného vlivu, mla
vzniknouti nás’edkem hnvu pana probošta njaká škoda,

1 tu bychom pirozen pln nahradili. Dále upozorujeme,
že soudr. Šmeral v Kolín ped etnými klerikálními

posluchai, a tedy pro pana probošta zcela spolehlivými

svdky, nemluvil jen o pomru probošta Karlacha k jeho

bratranci, nýbrž také o jeho pomru k bývalé Svatováclav-

ské záložn. Považujeme za samozejmé, že i výroky
tohoto pomru se týkající pojme pan probošt do své

žaloby a že bude možno ped soudem konen jednati

také o otázce, kterou jsme své doby tak dlouho panu
proboštovi Karlachovi skoro každodenn veejn kladli

v » Právu Lidu«, aniž se nám dostalo na ni odpovdi.
I to, co jakožto opravu výrok na kolínské schzi pro-

33Rudolf Vrba: Vláda penz.
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nesených zasílá pan probošt Karlách, jest tak zajímavé

a charakteristické, že bychom to rádi otiskli. Abychom
však panu proboštovi neposkytli záminku vyhnouti se ža-

lob, jsme prozatím nuceni obsah jeho pipisu neotis-

kovati.

K tomu pinesly » Karlínské Listy « 1. dubna násle-

dující zprávu

:

Bude Jeho Milost náš krajan žalovat? Soc. demokrat
dr. Šmeral dotkl se na veejné schzi v Kolín také

našeho krajana, vyšehradského probošta dra Karlacha,

jemuž mimo úastenství ve Svatováclavské záložn vytkl

také to, že se nestará o svého 761etého bratrance a vy-

muje mu roní žebráckou podporu. Za to bylo pohro-

ženo dr. Šmeralovi žalobou s pohržkou, že probošt dr.

Karlách odejme svému bratranci i tu podporu, kterou

mu dává, jestli dr. Šmeral neodvolá. Tento však neod-
volal nic a vyzval Jeho Milost, aby ho pohnal ped po-

rotu, že už beztoho na to eká od doby pádu Svato-

václavské záložny. — My jsme pesvdeni úpln, že náš

krajan, Jeho Milost probošt dr. Mikuláš Karlách žalovati

nebude. Známe ho totiž velice dobe jako muže rozumu
velice chladného a prozíravého, který si dovede všecko

dobe uvážiti a vypoítati, nežli aby strkal prsty tam, kde
se svírá. On ví, že jsou vci, které se dotýkají citu pros-

tého lidu velice divn. Náš lid na píklad položí si otázku

:

>Pro Jeho Milost dává deset tisíc korun pro nadaci na

chudé, když má starého bratrance, kterého by ml pod-

porovati spíš nežli koho cizího ?« A hned si také dá

odpov: » Kdyby se staral o píbuzného, tak nikdo

0 tom nebude vdt. Leda Bh, jemuž Jeho Milost slou-

ží. Ale založí-li se nadace, roztroubí se v novinách do
celého svta, a kouká z toho alespo estné mšanství !«

To je jist jedna vc, kterou Jeho Milost uváží, nežli se

pustí do sporu s dr. Šmeralem. Ale on si také jist vzpo-

mene, že už mu lidé ekli horší vci a také nežaloval.

Není pece žádnou tajností, že ve sporu Marie Živné

se Svatováclavskou záložnou napsal vídeský advokát
— tušíme, že dr. Oppenheimer —- takovou strašnou od-

pov proti Jeho Milosti dr. Karlachovi. že se toho zdsil

1 právní zástupce záložny dr. Bouek a poslal celý spis

našemu vhlasnému krajanu s upozornním, že musí ža-

lovat. Vždy mezi jiným tam bylo uvedeno také to, že

Svatováclavská záložna byla pes milion už passivní, když
ji pedal Jeho Milost dr. Karlách svému nástupci prof.
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Drozdovi. (Pozn. red. Budiž dle pravdy eeno, že ne-

bohý Drozd neml do poslední chvíle potuchy, jak to

v záložn vbec vypadá. Jak už je na pravd boží, byl

to takový hup, že nevdl, co se kolem nho dlo a

za trochu toho chlastu a pohlazení ženskou rukou nechal

se balamutit celá léta
!)
Útoky a urážky právního zástupce

Živné byly takové, že byl dr. Bouek úpln pesvden,
že probošt dr. Karlách bude a musí žalovati. Ale co se

stalo? Jeho Milost náš krajan si nechal spisy u sebe až

do promlení žalobní lhty a pak je vrátil dr. Boukovi
se suchou poznámkou, že je nemohl pro nával jiných

prací peisti až teprve v dob, kdy už bylo na žalobu pozd !

My známe Jeho Milost dobe a jist lépe nežli náš slo-

vutný historiograf dr. Justin Prášek, který ve své historii

div z nho neuinil obroditele Brandýsa. Proto s nejvt-

ším klidem a uritostí prohlašujeme pedem
:
Jeho Mi-

lost náš krajan žalovati dr. Šmerala nebude. Nanejvýš

snad prohlásí, že mu jeho dstojnost nedovoluje, aby se

s takovými lidmi á la dr. Šmeral soudil a basta ! Dál to

nepjde.
»Právo Lidu« pineslo 25. dubna 1911 tuto zprávu

:

Pokraování v klerikálním svatováclavském hospo-
daení. S nkolika stran byli jsme upozornni na to, že

lenové bývalé Svatováclavské záložny ani nyní nejsou

ušeteni od dalšího placení, akoli »záložna« tato, jež

stala se pro etné jednotlivce i celé rodiny osudnou,
již zanikla. Ped lety byla celá ada len Svatováclavské

záložny odsouzena k placení tak zvaných repartiních

píspvk obnosem 300 K za každý jednotlivý podíl a

nyní klerikální eská záložna, jakožto zástupkyn Svato-

václavské záložny, píspvky ty vymáhá a to hodn bez-

ohledn. Zámožní lenové Svatováclavské záložny se ze

lenství vykoupili, za to proti nemajetným lenm, ze-

jména domkám, vystupuje eská záložna bezohledným
zpsobem. Aby pinuceni byli k placení, žene jim kle-

rikální záložna do dražby jejich domky. Stará se tak

úinn o posilování protiklerikálního smýšlení v nynjší
dob volební. Nelze však mlky pihlížeti k tomu, když
klerikální ústav penžní, který jest ízen rznými kn-
žími, pipravuje chudé lidi o poslední jejich majetek a

vymáhá na nich bezohledným zpsobem placení zna-
ných obnos. Nejde o placení dluh, nýbrž o uhražení

schodku zpsobeného vykradením Svatováclavské záložny

se strany pátera Drozda a rzných jeho klerikálních

33
*
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pomocník. Nyní však již Svatováclavská záložna úpln
zanikla a mohli by penz laní pátei nechati již jednou

chudé lidi na pokoji. Bude nutno, aby celé to klerikální

hospodaení a ádní bylo ped širokou veejností znovu
rozvíeno, aby lid náš celou podstatu klerikál náležit

poznal.

Jak vidt, Svatováclavská záložna nepestane strašit.

Lotrovin » Práva Lidu« a všech podobn píšících list

nebude konce. Povíme »Pr. L.« pímo, jak na vc na-

zíráme. Zlodj peci je, kdo bere z cizího. Ve Svato-

václavské záložn hospodail na píklad Ort tak, že když
pinesla njaká kurva od divadla smnku, dostala na ni

penz, co chtla. O peníze ty pišli knží, kteí mli
zde úspory, aby mli na stará kolena na živobytí. Tyto
peníze rozkradli zlodjové knžím. Ale » Právo Lidu«

píše, že klerikální zlodji záložnu vykradli. Jeden vdce
socín, František Soukup, zastupoval vykradenou záložnu

Svatováclavskou a bral jako advokát palmare. Není ta-

kový advokát také zlodj? Ptáme se zde veejn erve-
ných oban, aby nám na tuto otázku odpovdli. So-

cialistm a všem jim píbuzným duším, jako advokátu

Boukovi, který bral nestydaté palmare, jedná se o to,

aby stále na knze byla sypána potupa. Každý kurevník

a zlodj, každý otrapa si vyplachuje s knzem držku a

ím vtší je ten otrapa, tím více kií. Svatováclavská

záložna zpsobila eskému duchovenstvu takových škod,

že je niím nelze zažehnati.

»Národní Listy « pinesly v kvtnu 1911 tuto zprávu:

V celé íši je znám skandální úpadek korutanské

nmecké ústedny Raiffeisenek, která byla libovoln
ovládána neschopným ctižádostivcem, nesvdomitým
monsignorem, tvoíc zárove hlavní baštu korutanského

klerikalismu. Tento penžní ústav pjil 3 mil. korun
firm, jež mla pouze 800.000 K majetku. Firma upadla

v konkurs, korutanský svaz Raiffeisenek pozbyl u ní

skoro celou svoji pjku a nyní sám stojí ped kon-

kursem. Na sanaci svazu povolila vláda 3,100.000 K na

2procentní úrok, ale pece ješt svaz má neuhražený a

nezaložený schodek 600.000 K. Z toho je patrno, že

svaz ml ješt jiné ztráty než jen u firmy, která jej ošálila

o 3 mil. korun.

Na záchranu korutanského svazu Raiffeisenek utvoil

se sananí komitét, v jehož ele stojí celovecký biskup.

Komitét ten žádá nyní eské knze zvláštním okružním
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listem, aby na odvrácení konkursu svazu vnovali njaký
dar ztrátovému fondu svazu, a aby úinkovali na eské
Raiffeisenky, aby rovnž fondu tomu poskytly podporu.

Žádost tato jest odvodnna výhradn klerikálními zájmy,

jež by na nedozírnou dobu byly zaraženy, kdyby na

6000 korutanských rolník pozbylo milliony svého ma-
jetku i osobní svobodu. Je více než smlé, když komitét

pro sanaci skrachovaného korutanského svazu nmeckých
Raiffeisenek žádá o dary též eské duchovní a i eské
Raiffeisenky, které pece ve vlastním odborném zájmu
musí odmítnouti všechen styk se svazem korutanským.

Je zrovna nepochopitelno, že — dle zprávy »Venkova«
— biskupská konsisto královéhradecká podporuje ofici-

eln odliv eských penz do Korutan. Pomoc pro nj
je výhradnou povinností Nmc.

K této zpráv odpovídáme následovn : Bylo osud-

nou chybou, že eské duchovenstvo na nátlak nkolika
unáhlených lidí pijalo Svatováclavskou záložnu za svou
vlastní vc. Že byl starostou této záložny knz Drozd,

na tom peci nic nemní. Aby se v záložn nekradlo,

od toho je výbor a všichni jeho lenové. Na všechny

padá stejná zodpovdnost. Jestliže se v záložn nekonají

prohlídky knih, dje se tak s vdomím celého výboru.

eské duchovenstvo mlo hned se opít a rozhodn
protestovat, aby zloiny jiných lotr-laik byly pišity

na kožich duchovenstva.

Kolik je na píklad advokát zlodj, kteí zprone-

ví peníze klient a kterému pak advokátu by napadlo,

aby krádeže svého kollegy sanoval on a jiní advokáti

dohromady? Pro tu nekií obecenstvo na advokáty
zlodje, aby zaplatili? Jen na knžstvo se vrhá veejnost,

proto, ponvadž je biováno biem socínského tisku.

Není v tom strašlivý zloin pronásledovat nevinné lidi

pro píslušnost k stavu duchovnímu, pro poklesky jed-

noho, jak se to dlo eským knžím pro Drozda?
V Praze i na venkov nesmli jiti knží po ulici, aby
na n všelijaký rošák a schátralý lotr nepokikoval

:

Drozáku !

Chudé duchovenstvo tu trpí za híchy jistých

církevních hodnostá, kteí pod ochranou modrého
kolárku páchají rzné lotroviny. Drozd byl pomrn
krt potrestán za své poklesky, které spoívaly hlavn
v jeho neznalosti a lehkomyslnosti. Úedníci v záložn
si z nho tropili jen šašky.
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Za lotroviny monsignor Keisera a Weisse má nyní
trpt duchovenstvo celých diecesí. Totéž se odehrávalo
v Turín v Itálii, kde padla banka, v jíž správ byli

církevní hodnostái. Ztraceno tu pes 6 million lir,

které zaplatil Vatikán. Odtud také je popud k zákazu,

že knží nesmjí brát úast v penžních ústavech. Zde
však nutno rozlišovat. Knze zavít do sakristie, znamená
jej zniit. Jsou jistí církevní hodnostái, kteí zneužívají

svého postavení a tropí tak po dlouhá léta rzné lotro-

viny. Tyto se ukrývají, až se konen veejn provalí,

jako v Praze, Celovci, Turín, nebo v Lisabonu, kde
byli potomci žid na stolcích biskupských. Následky
toho jsou pak zniení církve, jako ve Francii, Portu-

galsku a jinde. Vždy hnije ryba od hlavy.

XXIV, Válená horeka píinou divokých Speku-
lací na burse.

rgán pražských žid »Prager Tagblatt« pinesl 21.

dubna 1911 dlouhý lánek o divokých hrách na

burse ve Vídni podnikaných s akciemi škodovkami.

Pro se tak stalo, byla píina zvtšeného zbrojení na

moi a veliké objednávky v závodech Škodových, ui-
nné od státu na výzbroj válených lodí. Zprávy tyto

jsou následující :

Verejšího dne projevilo se opt zejm, že

kursy nedostupují nikdy až do nebes. Hausse Škodových
akcií utrpla náhle a neoekávan »trhlinu«. Krátce ped
koncem verejší vídeské polední bursy zmnila se scéna

v kulise Škodov. Až do dvou hodin odpoledne žila

vesele dále hausse. Za pl hodiny pozdji pervalo se

pásmo a kurs poklesl rychlým tempem circa o 90 kor.

Akcie Škodovky, jež dosáhly kursu 840, poklesly na

730, ale udržely pi dodatené burse kurs 745. Tento

pokles kursu, jenž stal se sensací dne, pinutí snad
hnutí akcií Škodovky v klidnjších drahách, což však

není jisto úpln bezpen. Z Vídn došla nás o pípadu
verejšího dne následující zpráva

:

Po sensaním vzestupu kursu až na 800, kteréhož

dosáhly vera akcie Škodovky, doznaly tyto krátce ped
koncem bursy povážlivé ztráty kursovní. Ped zahájením

bursy vystoupily akcie tyto s kursem 830 a docílily

v malých, skoro nepetržitých stoupáních 837, aby vyšly
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z obhu s 828. Optné napjetí ceny penž v opato-
vání a stoupání psobily rušiv na náladu, a proto ui-
nny byly pojednou vtší odprodeje na úet mnohých
komissioná. V divém chvatu sestoupily akcie

Škodovky z 820 až na 710. V mezidobí ani
minutovém klesaly kursy od 30 do 40 kor.

Bezprostedn ped závrkou bursy nastalo jakési uklid-

nní a prodávány byly akcie Škodovky pak za 760 až

770. K rozladní pisply také zprávy z berlínské bursy,

jež vyznly v ten smysl, že tam boulivý prbh ve-
rejšího jednání bursy vídeské nesetkal se s žádnou
odezvou.

Bursovní galerie byla dnes etn navštívena. Bur-

sovní vtip vyjadoval se o »dopisujících« návštvnících

bursy.

K rychlému poklesu akcií Škodových závod ozna-

muje »Fremdenblatt« mezi jiným: Vídeská bursa byla

dnes djištm zícení. Hausse Škodovky, jež vzrušovala

skoro 4 msíce veejnost, doznala dnes neoekávaného
rychlého zakonení. Krátce ped koncem polední bursy

nastal prudký pokles akcií Škodovky. Kontre-

mina, jež celé dlouhé týdny byla odrážena, pistoupila

dnes k útoku, jenž setkal se s úplným zdarem. O více

než 100 kor. poklesly akcie Škodovky, proti dnešnímu
nejvyššímu svému kursu. Toto poklesnutí událo se za

nejdivjšího rámusu, pi rapidním kolísání, tak že inilo

dojem, jakoby mla pohltiti panika celou budovu hausse,

vytvoenou v nkolika msících. V prvém okamžiku byli

ochromeni úpln stranníci haussy teprve pi snížení kursu

o 100 K poali ochranné nákupy, jež pivodily skromný
vzestup.

Pirozen úinkovala derut kurs Škodovky sou-

asn. Nikdo z úastník bursy nepohlížel již dlouho
na toto hnutí, jako na nco zdravého, ale žádný nemohl
pedvídati, kdy poínání hausse vezme za své. První

kurs na polední burse byl 820 a po mnohém kolísání

klesly akcie Škodovky konen na 810. Nyní nastoupily

z rzných stran pímé ostentativní návrhy s takovou
výstedností, že kurs klesl rázem ! Ze všech ástí bursy

hnalo se útokem na Škodovu kulisu, kdež odvážlivá kon-

tremina dokonila své dílo zkázy. Kurs byl jednoduše

snížen kikem a v etapách 20 korunových
zboen.
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Popírá se, že byl uinn organisovaný výpad a

udává se sbh rzných okolností, píinou konce hausse

akcií Škodovky. Tvrdí se, že množství limitr z nouze
bylo pedloženo, jež náhodou propadly všechny kursem
800. V každém však p pádu — vysvtlovalo se — tyto

okolnosti, v nichž octla se kontremina, odpovídaly
dlouho zamýšlenému útoku.

Po celou dobu dopolední bursy byly obchody klid-

nými; papíry Škodovky kolísaly rzn, pec však jevily

se všechny známky zjevné únavy. Výše oznaené okol-

nosti zdály se vysvtlovati klidný obchod
;
než na kata-

strofu nechtl nikdo mysliti. Krátce ped zvonním, ped
1 /43 . hod., teprvé objevila se veliká nabídka a náhle

hozeny akcie Škodovky na trh jako bezcenné papíry.

Jest to dkazem pomíjejícnosti úink tch nejlepších

argument hnutí haussy ! Kursy zdály se neudržitelnými,

nebo kontremina sypala, abychom užili bursovní mluvy,

mnoho tisíc kus akcií na trh a materiál, jenž došel

k prodeji, mohl prodán býti jen pi nejvtších ztrátách.

Kursu 807 následoval kurs 790, hned na to klesly Ško-
dovky na 770, v okamžiku nestály více než 750, aby
konen poklesly až na 730. Toto snížení úrovn kur-

sovní bylo provedeno rychlostí blesku, takže pemohlo
okamžit slabý odpor. Teprvé pi kursu 730 zasáhli kupci

optn silnji v akci a nyní zuil po njakou dobu di-

voký boj, v nmž akcie Škodovky byly zmítány mezi
730 a 768. Z obchodu odešly s kursem 760 a zname-
nány byly po ukonení bursy kursem od 745 do 768
korun.

Po celý prbh polední bursy mli jsme pocit, že

nco visí ve vzduchu. Již v pedbursovním jednání pro-

mlouvalo se o tom, že v dnešní úprav effekt akcie Ško-
dovky získaly výjimeného postavení. Kdežto se vše-

obecn effekty prmyslové omezily na peplatky 20 až

25%ní, požadovalo se naproti tomu pi akciích Ško-
dovky pes 50% peplatk. To vyvolalo již na
pedchozí burse jakési rozladní aniž by však se tomu
byla vnovala zvláštní njaká dležitost. Na polední burse

však již se o tom rozvažovalo. Velikou nevolnost zpso-
bilo sdlení, že stouply ceny obilí a zvlášt zpráva o utvo-

ení ringu ovesného. Z toho erpal se optný dkaz
pro neomezenou spekulaní horeku, takže veškerá ná-

lada dnešní polední bursy byla nepívtivá. Silnjší ner-

vosa zaujala spekulaci, když došly telegramy banké
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z Berlína, jež oznamovaly ochablost berlínské bursy,

kterouž odvodovaly »švindleskými pípady na vídeské
burse«.

S velikým zájmem oekáváme prbh zítejší
bursy. Události dnešního dne byly jen pedehrou; na
zítek ohlášena jest rozhodná bitva. Haussisté ne-

ztratili mysle ve píin událostí dnešních. Poukazují na
prostedky, jež rozmry podobají se americkým, jež jsou

jim k disposici, takže jedná se jen o odpoinkovou pe-
stávku, aby mohl zahájen býti optný poprask haussy.

Baissisté optn tvrdí, že nyní nastal poátek konce.

Náhlý pokles akcií Škodovky rozilil ovšem celý

trh, ale pec nebyl dojem jeho na veškerý obchod hlu-

bokým a realisace doznaly pomrn nepatrného snížení

kursu kulisových papír. Možno poukázati na zvlášt-

nost, že kvtnová renta za boulivé baissy vstoupla

o 5 h.

»Fremdenblatt« oznamuje: »S dnešními boulivými
událostmi uvádí se ve spojení osoba generál, editele

Škodových závod pana Karla rytíe ze Škod. Rozšíila

se zpráva, že gen. editel ze Škod prodal vera 30.000

akcií Škodovky za kurs nižší o 100 korun. Tato zpráva

jest úpln vymyšlenou, nebo rytí ze Škod jest stej-

ného mínní, jakým vyznamenávají se všechny seriosní

kruhy, kteréžto usuzují, že jsou hodny zavr-
žení všechny náruživé výstelky. Rytí ze

Škod navrátiv se po tínedlní nepítomnosti do Vídn,
zúastnil se dnes konference se zástupci spátelených

bankovních závod a bhem konference projevil své pe-
svdení, že kurs 830 jest nepimen vysokým
a nikterak nedá se ospravedlniti s dividen-
dou, jež stanovena budevnejbližších dnech.

«

»N. Fr. Pr.« píše: »Hnutí nelze nikterak vysvtliti.

V pomrech podnik, kteréž jsou jist dobrými, nezm-
nilo se nic. Dividenda poskytuje k dnešnímu kursu výnos
23/4°/o a musily by nastoupiti zcela výjimené pomry,
jež by ospravedlniti mohly njak nynjší nebo také jen

zmírnný kurs.^ Skutenou píinou hnutí jest, že gen.

editel ryt. ze Škod a jeho pátelé drží více než polo-

vici akcií Škodovky na svých pokladnách a že poet
akcií ke spekulaním úelm jest velmi nepatrným a ni-

kterak neodpovídá obrovskému obratu. Proto psobila
nezaruená zpráva, jakoby bylo došlo 1 0.0 0 0 akcií
skupiny pana Škody na trh, velmi vzrušujícím dojmem
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a byla také vlastní píinou úpadku kurs. Obecenstvo
hešilo v poslední dob píliš na vídeském trhu a i když
jsou engažma dostaten kryta, není stoupání kurs, jež

se stalo obligátním, v žádném pomru k možnému zisku.

Takové pomry nemohou ovšem míti stálého trvání.

Možno pedpoídádati, že hnutí na vídeském trhu pe-
stoupilo svj nejvyšší bod a možno doufati, že pokles

uskutení se v poádku, takže ušetena bude vídeská
bursa zahanbující porážky. V pondlí koná se generální

shromáždní akcioná Škodovky a bude na nm uinno
píslušné prohlášení.

Jako boue pevalil se pes vídeskou bursu dnešní

pokles kursu akcií Škodovky. Poprvé perušilo mocné
klesnutí bezpíkladnou haussi akcií Škodovky a otáslo

dvrou v neomezené stoupání toho papíru. V pozdní
dob, nedlouhou tvrt hodinu ped zvonním rozšíila se

povst, že berlínská bursa, irritována švindléskými pí-
pady na burse vídeské, byla donucena k snížení o jedno

procento.

Tato zpráva byla znamením k vybití. V desíti minu-
tách sklesnul kurs na 780. Vzrušení na burse nelze po-

psati. Vynoilo se na povrch množství zpráv, jež byly

pijímány žízniv rozrušenými spekulanty. íkalo se, že

pán ze Škod realisoval v posledních dnech ást svého

majetku. Také se poukazovalo na to, že banky útovaly
akcie jen 300 nad nominelní cenu a tím se odvodo-
valy odprodeje malých spekulant. Sensaní události

v Škodov kulise ovládly pirozen pozornost trhu a její

papíry doznaly následkem sklesnutí kurs konen celko-

vého oslabení. Lombardy odvádly se pro berlínský

úet. Také akcie státních drah, jež dnes byly houfn
požadovány, nemohly udržeti svého nejvyššího kursu.

V pehrad vzbudilo stoupnutí akcií Klothildy velký zájem.

Tyto akcie byly vzaty z trhu pro Budapešt. Jak se pro-

slýchá, jednalo se pi tom o machinace jedné ze zdej-

ších bursuvních kanceláí. Akcie Nýdecké železáské

spolenosti byly dnes zavedeny. Výše znamenaly chor-
vátské cukerní raffinerie, Severní dráha a

uherské akcie továren gumových pedmt.
Trh rent klonil se k pevnjšímu smýšlení. Na trhu es-

kontním zstal stav penz nezmnn. Bankovní akcepty

stály 33/4%.
Jednotlivé vídeské listy pronesly vera, tedy ped

poklesem kurs, varovná napomenutí ke spekulaci. V úvod-
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ním lánku (v ele listu) uveejnil »Fremdenblatt« mezi
jiným následující:

» Vzpomínáme na dobu, kdy Saccard zídil Banque
Universelle, pozorujeme-li dnešní shon po akciích Ško-
dovky. Dle Zoly dostupovalo nadšení, tak daleko, že

dámy v salonech paížských íkaly k mužm »kupte Uni-
verselle, chceteli býti milován !« Na burse a v širším

obecenstvu staly se akcie Škodovky favorisovanými. O tyi
sta korun stouply od poátku roku, což jest vývojem ne-

bývalým v historii lehkých papír. V triumfálních výki-
cích, jimiž doprovázeli haussisté svj vítzný postup,

znamenali stízliví posuzovatelé trhu již dlouho blížící se

shroucení, jímž celá sláva pivedena bude v nive. Až
dosud mstil se takový pessimismus, nebo mohly-li akcie

Škodovky dosíci takového bájeného vývoje, stalo se to

proto, že kontreminéi byli vždy nuceni se ztrátou od-

stoupiti. Prodavai na prázdno byli nuceni hraditi

své obchody závratnými uhradními koupmi a nebylo
to posledním dvodem pro dosazení rekordního kursu

akcií Škodovky. Jest vždycky nevdným zamstnáním
kázati na poušti a z toho dvodu jsou nuceni takoví

kazatelé — vždycky lidé nejlepší a nejzkušenjší — kteí

vrni povinnosti na nebezpeí takového nemírného hnutí,

jež nepoítá s žádným výpotem, poukazují, resignovan
pihlížeti k tomu, jak po každém ujednání následuje nové
šílenství haussy. Jednotlivec, bu si ve píin úsudku
sebe vtší autoritou, zstává bezmocným proti sugessci

dav, jež nyní denn a každé hodiny pivádí nové zá-

stupy na bursu. Le není nikterak vhodno eliti boui
mravokárnými prpovmi. Snažíme se jenom, abychom
byli prosti každé zodpovdnosti, má-li se uskuteniti jednou
nco, o em jsme pesvdeni, dle dlouholetých zkuše-

nosti, že jest neodvratitelným.»

»N. W. Tagbl.« napsal: »Dle bájeného rozmachu
akcií Škodovky nezbývalo nic, než-li viti, že stát, jako

zákazník dl vrhá podniku zisky bez útování v klín. Od
nového roku iní istý výnos 125.000 akcií Škodovky,
jež existují, skoro 50 million korun. Objednávky státu

v závodech Škodových oceniti možno dle officielních dat,

pednesených v delegacích na 12*8 million pro dlovou
výzbroj jednoho dreadnoughtu, což rovná se 51 million
pro tyi dreadnoughty. Tato summa, upozorujeme
pedem, není istým výtžkem, ale znamená peníz
faktur, rozdlených na léta, dosahuje teprve íslici,
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o níž popála spekulace vystoupiti kursm Škodovky od
nového roku. Zvýšení kurs v krátkém asu 3^2 msíc
iní dvojnásobn tolik, mnoho-li iní celý
akciový kapitál. Dle poínání bursy mohlo by se

souditi, že správa vojenská a správa námonictva bez vá-

hání povolila Škodovým závodm každou požadovanou
od nich cenu. Naproti tomu upozornil velitel námo-
nictva delegace již 18. února, že pi smlouv se Škodo-
vými závody bylo tmto závodm strženo s jejich na-

bídky 12*8 million korun za jeden dreadnought po
500.000 K, což iní pi tyech dreadnoughtech 2 mil-

liony korun.

Zde vidíme, jak je svt naplnn podvody a zlodj-

stvím všeho druhu, kde jde o milliony poplatník, které

se berou z kapes chudiny. O tom tisk mlí. Co je Svato-

václavská záložna proti ohromným millionm, které pod-

vodným zpsobem vylákají bursovní agenti ron na
obecenstvu.

*

Poznámka. Hausse — vyhánní cen bursovních

papír. Kontremina — skupina spekulant, která tlaí

cenu nkterého papíru dol. Deruta — náhlé klesání

ceny papíru.

XXV. Kudrná.

Když se v Praze provalila zkáza Svatováclavské záložny,

tu nesml na ulici se ukázat knz bez nebezpeí,
že bude ohrožen. Pusté nadávky, Drozdi, zlodjové a pod.

sypaly se hlasit na nevinné knze z úst socín a i jiných

lidí. »Nár. Politika« pinesla 12. íjna 1909 tuto zprávu:

Sebevražda sociáln-demokratického pedáka. Ve
stedu 6. t. m. rozšíila se po Hronov a okolí zpráva, že

zmizel z blízké obce Rokytníku uitel p. Josef Kudrná.
Po zmizelém pátráno marn na Hronovsku a Náchodsku
po celý den, až konen druhého dne o 7. hod. ranní

nalezen ve své zahrad ve velín — obšený. Pivolaný
obvodní léka z Hronova MUDr. Novák nemohl již nežli

konstatovati smrt. — Uitel Kudrná narodil se 16. íjna

1872 v Dobrušce, kde jeho otec jest váženým mšanem
a býval kupcem. Studoval reálku a uitelský ústav v Hradci

Králové, naež psobil jako uitel ve Studnicích, Horní
Radechovi a konen v Rokytníku ve škol. okresu ná-
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chodském. Zde rozvinul rozsáhlou innost jako píslušník

strany sociáln-demokratické, poádav mnoho schzí a

pednášek. Byl výtený eník. Následkem tchto vlast-

ností kandidovala ho pi posledních íšských volbách

strana sociáln-demokratická ve 43. vol. okresu Náchod*
Nové Msto n. M. a Opono. Pi volb však podlehl

kandidátu kesfansko-sociálnímu dru Horskému. Uitel
Kudrná vedl též po nkolik rok správu tamní Raiffei-

senovy záložny. Ponvadž po dva roky nesvolal

valné hromady, udán byl anonymn ústední správ do
Prahy, a ta vyslala do Rokytníku dva revisory. Ve stedu
ráno dostavili se revisoi obce a vyhledavše Kudr-
náe ve škole, žádali vydání knih a veškerých listin zá-

loženských. Uitel Kudrná, neobyejnou ranní návštvou
velice pekvapen, vrátil se ješt do uebny a za malou
chvilku odebral se s pp. revisory do domu svého, aby
jim vydal žádané knihy. Pak odešel ujistiv revisory, že

se za krátkou dobu vrátí, avšak živého již nikdo jej ne-

spatil. Revisoi zstali v obci až do druhého dne.

Uslyševše pak hrozné zprávy o sebevražd Kudrnáov,
vyžádali si veškerých knih i spis záloženských, a kon-

statovavše hotovost 10 k, uzamkli vše a vzavše klíe
perušili zatím revisi. Nyní eká se po celém okolí

dychtiv na konený výsledek revise. Jedni tvrdí, že zpro-

nevená ástka jest asi nepatrná, jiní však ji odhadují

na nkolik tisíc korun. Nešastný sebevrah nežil nijak

nádhern, ani abnormáln, jezdil však asto za úelem
agitací, a cesty tyto zpsobily mu vydání, na nž jeho

píjmy — 2000 k — ovšem nestaily. Poheb jeho, p-
vodn na 2. hod. v sobotu odp. urený, konal se až

o pl 4. hod., a to následkem naízené soudní pitvy.

Vzhledem k nálezu soudních léka konán byl poheb
církevní. Pohebního prvodu z Rokytníku na hbitov
hronovský úastnilo se obecenstva všech vrstev spole-

enských ohromné množství. Naped kráela školní

mládež, vedená íd. uit. Linhartem, za ní asi 80 uitel-
kolleg ze školních okres náchodského a broumovského.
Nejvtší byla úast dlnictva z tábora sociáln-demo-
kratického. Kolem rakve neseny vnce a kytice, ponej-

více organisacemi dlnickými vnované. Ped Hronovem
prvod se zastavil a po výkropu pipojil se k nmu
knz, který doprovodil zesnulého na hbitov. Ped spušt-

ním rakve do hrobu rozlouil se s nebožtíkem len red-

akce » Podkrkonošských Rozhled « z Náchoda tklivými
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slovy. — Náhlého skonu nešastného Kudrnáe oplakávají

mladá cho a ti malé dítky. Kudrná byl v poslední

dob následkem neúmorné práce velice rozilen. Jelikož

jeho starší bratr MUDr., bývalý mstský léka v Hro-
nov, zemel jako choromyslný, soudí se, že i nešastný
sebevrah cítil na sob sklon k poruše duševní a že

v tomto trapném vdomí uinil životu svému náhlý

konec.^

»ech« popisuje událost tu následovn: Nyní ko-

nen bylo lze p. revisorm z Prahy zjistiti v záložn
schodek, jejž zpronevil pokrokový uitel a miláek
Macharv pan Kudrná, totiž obnos 32.500 K 43 h.

Mimo to musili ovšem mnozí a mnozí rokytniní

obané zaplatiti ješt jednou uhlí a seno, jež jim v pe-
dešlých letech Kudrná objednal a jež hned ádn za-

platili, avšak nevyžádavše si stvrzenek o zaplacení a p.

Kudrná zapomenuv do knih píjem tento poznamenati,

a musili proto ješt jednou zaplatiti. Tito budou dlouho
pamatovati na ten »levný« nákup! Mimo uvedený
schodek v záložn zanechal p. Kudrná po sob soukro-

mých prozatím zjištných dluh pes 10.000 K. Úplná
výše »dluž. pozstalosti« nedá se ani ihned zjistiti, po-

nvadž v pozstalosti zanechal rzných smnek s faleš-

nými podpisy, tak že teprve dle splatnosti (?) se bude
pravost podpis zkoušeti.

Jisto jest, že budou citeln poškozeny i jiné penžní
ústavy, s nimiž p. Kudrná pstoval obchodní styk. Vedl
celou adu falešných vkladních knížek, aby páni revisoi

pi namátkové revisi vkladních knížek s knihou vklad
zjistili úplný souhlas, ba i ústedí obelhával lživými

zprávami o provedené místní revisi vkl. knížek, tak a pod.

hromadil velké híchy, híchy to do nebe volající, až

byla míra dovršena a jemu nezbývalo, než v kuchyni

sebrati »špagát od cukru « a vykonati ortel sám nad
sebou — obšením

!
Jak as je nyní všem tm pedákm

strany soc. dem., jež tak asto vídávali jsme, jak do té

» villy Kudrnáovy« spchali a tam tak vesele se baví-

vali — nyní je jim jasno, »za í halée« tam provádli
své orgie. Vzpomínám si na nedávný výrok lena pedst.

rokytnic. záložny p. Šimka, jak ekl pí. Máchové : »Ale

pokraujem my soc. dem. v tom Rokytníku, záložnu už

máme úpln v našich rukou, nyní ješt obecní zastupi-

telstvo^ My ovšem takto »ádn« vedené záložny soc.

dem. z plna srdce pejeme. Díky rozvážnjším lenm
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této nešastné záložny a dík zástupci, vyslanému sl.

»Ústedím «, že nedošlo k hrozícímu » konkursu « záložny.

lenové (celkem je len 74) upisovali na záchranu této

záložny a na úhradu ukradeného obnosu, jak kdo mohl,

ovšem že je celá ada len, kteí tak jsou chudí, že

nemohli na úhradu niím pispti. Ke cti slouží p. Kíže,
tchána p. Kudrnáe, že se uvolil na obnos 10.000 K
(8000 ruil za poctivost pokladníka svého zet), a 1700

si uložil, což však nikde psáno nebylo, dále p. Zeidle,

jenž rovnž upsal znanjší obnos, totiž K 1600, další

pak upisovali 10, 20, 50, 100, 300 kor. a pod.

Ústedí pak jest ochotno na tyto dlužní úpisy pí-
slušný obnos zapjiti.

Smutnou tedy zanechal památku po sob uitel soudr.

Kudrná, vdí
v
hvzda strany soc. demokratické v seve-

rovýchodních echách. Kletba, nadávky a slzy okrade-

ných o své tžce nastádané úspory provázeti budou po
dlouhá a mnohá léta i v záhrobí nešastného uitele.

Dnes lenstvo v duchu dkuje tomu pisateli, jenž sou-

kromým dopisem uinil vyzvání na písl. místech, by se

provedla náhlá a nenadálá revise v Kudrnáov záložn.
Obmeškati se revise tato tak o 14 dn, byla by kata-

strofa pi nejmenším aspo o 30.000 korun vtší, a sice

následujícím zpsobem : Soudr. Kudrná z Ústedí chtl
práv objednati 12.000 kor.; dále ml objednaný auto-

mobil za obnos 12.000 K a mimo toho práv dne 15.

íjna vyšel by z ruení tchán p. Kíž, jenž za nho jako

za pokladníka ruil obnosem 8000 K. Nyní každý ne-

pedpojatý tená dovede si uiniti správný úsudek o »cha-

rakteru* soudr. Kudrnáe! A tohoto podvodníka »Zá«,
» Právo Lidu« a » Podkrkonošské Rozhledy « a eníci vy-

nášejí do nebes

!

Nyní si všimnme bedliv, co napsalo » Právo Lidu*

12. íjna 1909:

»Tragické úmrtí soudruha Josefa Kudrnáe. Zemel
za zvlášt smutných píznak uitel — sociální demokrat.
Byl oblíben a vážen v celém kraji, staí, mladí, všichni

se k nmu utíkali o radu a pomoc. A Kudrná radil a

pomáhal bez ohledu na to, jestli finanní síly jeho staí

na uhájení všech požadavk. Neustálým pepínáním svých
sil v zájmu obecnosti vyerpával také své fysické síly až

do krajnosti. Dostavila se silná nervosa, již provázela pak
vada srdení a chrlení krve. Ale pes to neustal Kudrná
ve své veejné innosti, pracoval dále, jakoby nebylo
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nejmenší tlesné závady. Ani to ho nedovedlo zastrašit,

když jej zlá nemoc uvrhla obas na lžko. Sotva jen

ponkud okál, ihned se zase chopil práce. A byla to

práce v kraji klerikalismem zamoeném nad míru tžká,

svízelná, mnohdy až hnusná. Klerikálové jej zuiv pro-

následovali a nasazovali všechny páky, aby ho dostali

z místa uitelského. Tomuto neustálému napjetí a pepí-
nání sil tlesných podlehl konen soudr. Kudrná. K po-

ruše nervové, plícní a srdení vad pidala se porucha
mozková a neštstí bylo hotovo. Dostavila se duševní

deprese, jež sice nedovedla ihned úpln ubít nevyerpa-
telný humor jeho, ale jež se poala jevit v náhlých výbu-

ších, až konen došlo ku katastrof . . . Všechny eské
listy mšácké pinášejí stejnou zprávu o sebevražd, teba
tendenn pibarvenou, zprávu z jednoho a téhož pra-

mene vycházející. Nedivme se jim, vždy Kudrná byl

jejich politickým odprcem, vystupoval proti nim a po-

tíral je. Orgán arcibiskupa Skrbenského, »ech«, se však

nespokojil s tímto jenerálním kopnutím, jež zasazeno

bylo mrtvému lvu. Ne, katolický list musil dokázat,

o nco více než jiné listy mšácké, musil dokázat, jak

šlape smírné nauky Kristovy. Vyliuje naped všechno
nebezpeí innosti zemelého pro klerikalism, vrhá se

na nj s hyenismem, jímž vsazuje arcibiskupský »ech«
korunu vší své dosavadní nízkosti. Nejvíce pálí »echa«,
že Kudrná zle zatápl úlisnému páteru Horskému a

proto se s tím vtší chutí vrhl na mrtvého, když si na
živého netroufal. Arcibiskup Skrbenský musí ovšem sám
nejlépe vdt, jakým listem a jakým tónem dlužno hájit

zásady svaté církve ímsko-katolické v echách «.

Tak umývá »Právo Lidu« erveného zlodje. »eský
Západ« vylíil tuto událost následovn:

Neuvitelná skorém zpráva uveejnna byla v ne-

dlním ísle »echa«, ale byla stvrzena i jinými aso-
pisy — a jest svdectvím, že strana sociáln demokrati-

cká, a vytýká katolíkm všechno možné, sama ve svém
stedu má mnoho lidí špatných, kteí strhnuvše vedení

strany na sebe tuto jen poškozují a hledajíce pouze svj
prospch iní bezúelnými a neprospšnými i nkteré
dobré zásady, jež strana tato hlavn po stránce národo-

hospodáské ve svém programu má. Než nechrne mluviti

svého dopisovatele z Hronova: Sensaní sebevražda aneb
revise s pekážkou! Klidné okolí hronovské rozrušeno

dne 6. t. m. zprávou, že zmizel v Rokytníku povstný
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vdce soc. demokrat a bývalý kandidát do íšské rady

i zemského snmu (protikandidát dra. Horského za 43.

vol. okres Náchod-Nové Msto-Opono) uitel Josef Ku-
drná. Zmizení jmenovaného tím více stávalo se traplivé

pro nejbližší okolí pán Kudrnáovo, anf stalo se za

zvláštních následujících okolností : Panu uiteli Kudrná-
ovi, jenž za svou osobu získal si dav nemyslících soc.

demokrat, podailo se, že svena mu byla dležitá
funkce, totiž spravovati tamjší Raiffeisenovu záložnu.

Zodpovdná funkce tato stala se kamenem úrazu vdce
soc. demokrat. Každého jiného chtl reformo váti, na
každém, kdož nebyl soc. demokratem, vidl chyby, sám
však sebe ovládnouti a zreformovati nedovedl. Nápadné
pro leny Raiffeisenovy záložny bylo, že již po 2 roky
nesvolával ádné valné hromady, a proto požádali zvlášt-

ním pípisem na píslušných místech v Praze, by pro-

vedla se zde ádná, po pípad náhlá revise, anf tím je

toho zapotebí, jelikož i obec Rokytník stala se v po-
sledním ase lenem této záložny, u níž je ruení ne-

obmezené a tudíž zdál se býti v nebezpeí majetek všech

rokytnických oban.
Patrn následkem vlivu svrchu uvedeného dopisu pijeli

dne 6. t. m. neoekávan 2 revisoi od Ústedí z Prahy, tito

ihned odebrali se k budov školní, kdež dali si vyvolati

z uebny p. uitele
;
pedstavivše se sdlovali mu úel

své návštvy, totiž že provedou náhlou revisi záložny,

již on má ve své správ. Uitel Kudrná neoekávanou
návštvou hrozn polekán zbledl a navrátiv se do uebny
omluvil se žákm, že optn se za chvíli dostaví, od-

cházel s revisory do své villy (již má nádhern, po soc.

demokraticku zaízenou), by vydal záloženské knihy. To
uiniv omluvil se revisorm, že odchází do školy pro-

pustiti žáky — to však bylo poslední, kam až vedla stopa

po p. uiteli Kudrnáovi. — Nyní hledáno a pátráno

všude, kam as podl se uitel. I v noci o 11. hodin
hledán po Hronov na známých místech, kdež asto byl

vídán, avšak nikde té nejmenší stopy, po nm nebylo.

asn ráno dne 7. t. m. opt siln a piln pátráno všude,

až teprve napadlo služce jmenovaného uitele podívati

se ješt v zahrad do »velnice«, zda se tam nenachází

;

tu však shledala, že dvée velníku jsou zevnit zavené

;

zavolala tudíž v hrozné pedtuše ješt Karla Kíže, švakra

uitelova, naež násilím musili odstriti dvée a tu zrakm
jejich objevilo se hrozné divadlo: vidli uitele Kudrnáe

34Rudolf Vrba: Vláda penz.
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obšeného. Povolán ihned obvodní léka z Hronova dr.

Novák, jenž konstatoval smrt
;
mrtvolu odnesli do villy.

Revisorové spativše tak pekvapující neoekávanou
pekážku své náhlé revise, naídili stáhnouti veškeré

lenské i vkladní záloženské knížky, uzaveli knihy, jakož

i nalezenou pokladniní hotovost v obnose 10 K do po-

kladny a vzavše klíe k sob, perušili revisi až po pohbu
p. uitele na den 11. t. m. Další podrobnosti budou ná-

sledovati po výsledku revise a zjištní deficitu. — Poheb
uren na den 9. t. m. ve 4 hod. odpol. na hbitov hro-

novský, díve však naízena soudní pitva mrtvoly. Celé

okolí, zejména však ubozí lenové této záložny, jež jsou

nejvíce chudí pohorští domácí tkalci, se strachem oe-
kávají výsledek revise, jak to vše dopadne ?

Náhlého odchodu uitelova oplakává cho se temi
nezaopatenými dítkami a staiký otec, jenž telegraficky

z Dobrušky byl povolán.

Uitel Kudrná byl pýchou sociálních demokrat a

dopisoval také do »Práva Lidu«. Jako kandidát posla-

nectví choval se na schzích proti svým politickým od-

prcm velice nesnášenliv : katolíky nenávidl z duše.

Když nevdl o dru Horském, svém protikandidátovi,

nic vcného, dal si opatiti vylhaný materiál ze soukro-

mého života dra Horského, vyslav až do Šárky své vy-

zvdae; tvrdil pak ohromnou lež, že otec dra Horského
byl flašinetá a že zemel z hladu. V každé schzi, kte-

rou poádal, bylo jeho prvním a posledním trumfem

:

Drozd a Svatováclavská záložna. Nyní došlo i na nho

:

obraz jeho náleží do galerie sociáln demokratických

výteník ! Organisaci zasadil ovšem nevyléitelnou ránu

!

Poheb samovrahv konal se v sobotu dne 9. t. m. za

malé úasti obyvatel rokytnických, za to však v potu
134 zúastnili se organ. soc. dem. Za sekretariát strany

soc. dem. dostavili se z Prahy soudruzi Nmec a Hav-
lena. Na základ lékaského dobrozdání povolen byl

místním farním úadem poheb církevní.

Nad hrobem promluvil nkolik slov redaktor Hájek
o velikých zásluhách soudruha Kudrnáe a zárove inil

slib, že v šlépjích jeho kráeti budou tou cestou, kterou

ubíral se první uitel, jenž veejn hlásil se k stran
soc. demokratické.

K své zpráv dodává náš dopisovatel tuto zajíma-

vou a pro poznání smýšlení jak nešastného samovraha,

tak celé strany dležitou okolnost: »Vzpomínám na



— 531 —

den 6. ervna t. r., kdy mluvil v Náchod Machar. Po
ei jeho, v níž kydal hanu po všem, co kesanského,
ba ani neušetil vznešené osobnosti Kristovy, vyvstal

soudruh-uitel Kudrná, vele dkoval za krásnou ped-
nášku a sliboval p. Macharovi, že možno tomuto od-

vditi se pouze tím, když budou p. Machara následo-

vati a že piiní se, aby v den 5001etého jubilea upá-

lení Husova — v roce 1915 — odpadlo od církve ka-

tolické aspo 100.000 ech. Vzpomínám, kolik od té

doby od církve katol. piinním jeho as odpadlo osob.

Nyní zdá se mi, že nejspíše pan Kudrná již pana Ma-
chara pedešel. Úastníci oné Macharovy schze mají

nyní píležitost, aby o tom vážn uvažovali! Neopome-
neme podati tenástvu našemu další sensaní zprávy

ze života vdc soc. demokr. a o výsledku revise Raiff-

eisenovy záložny, u níž byl jeden z nich — Kudrná —
pokladníkem.

Nechceme býti tak škodolibými, abychom piítali

nešastného pedáka na vrub celé stran sociáln demo-
kratické, tím mén celému stavu uitelskému, a Kudr-

ná ml ohromný vliv ve svém kraji, jak na soudruhy,

tak na uitelstvo, které donuceno terorem, slep za ním
šlo. Víme dobe, že žádná strana a žádný stav nemže
vyvarovat! se píslušník špatných, niemných a nepo-
ctivých, kteí asto zneuživše dvry svých stoupenc,
zmocní se i prvních míst a vlivných úad, jichž pak
zneužívají ku škod vlastní i ke škod strany a stavu.

Na to však musíme poukázati, že nevrecké zásady, které

hlásá strana sociáln demokratická a jistá ást uitelstva

našich škol všech odbor — s drazem íkáme jistá

ást, ne všecko uitelstvo a professorstvo — nutn ve-

dou k tomu, že s náboženstvím a vírou v Boha vného
a spravedlivého dsledn odhodí se i zásady a zákony
mravnosti, poctivosti a ostatních ctností, na kterých nutn
spoívati musí spolenost, má-li zkvétati a prospívati.

Tém denní zkušenost a povážlivé úkazy v adách
soc. demokratických dávají nám za pravdu. Co tu ma-
lých i velkých defraudant ve stran soc. demokratické,

co tu rzných a etných pípad znieného života ro-

dinného, pi emž ješt listy strany svými radami a

pokyny assistují — vše to jest makavým svdectvím, že

jest nco nezdravého v uení strany soc. demokratické,

ale též ostatních stran, které budují na základ bezná-

boženském a protináboženském.

34
‘
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Vdcové a pedáci stran mli by vážn pemýšleti
0 tom smutném zjevu v našem národním a spoleen-
život a pracovati k náprav v první ad v tisku stran.

Nebo co v listech protikesanských se provádí, pesa-
huje již všechny meze.

Poukazujíce pak ješt jednou na smutný pípad
Kudrnáv, prosíme a vyzýváme všechny lidi dobré vle,
aby spolen a svorn pistoupili již jednou k obnov
spolenosti, která však musí se stati na nezmnitelných
zásadách Desatera . . .

»ech« pinesl 20. íjna tento lánek: V obci Ro-
kytníku (na Náchodsku) založili sob tamnjší obané,
po vtšin chudí tkalci, pomocí uitele Kudrnáe dne
11. srpna 1901 Raiffeisenovu záložnu. Funkci poklad-

níka domnívali se, že asi nejlépe dovede zastávali pan
uitel a proto také jím zvolen. V prvních letech, a ne-

vykazovala vtších obrat, zdála se existence záložny

dosti dobrou a a nevykazovala skorém žádného zisku,

tšili se z toho pece rokytenští, jak prý je to dobré,

když takhle to mají doma a nemusí s každým tím krej-

carem anebo zase pro každý krejcar do Hronova nebo
Náchoda.

Takto si to pochvalovali jak vkladatelé, tak i vy-

pjovatelé. Nyní však vzpomnl sob pan Kudrná, že

by si mohl vystaviti pknou villu, kde mnohem pohodl-

nji se bude moci vnovati záložn, až bude míti po-

kladnu u sebe. Když villu tuto postavil, nádhern uvnit
1 okolí této zaídil, zaali nkteí lenové vážn kývati

hlavou, kde prý jen na to všecko bere peníze? Že by
si sám »vypjoval « ze záložny, tenkráte ješt málo
komu z Rokytnických napadlo, jen nkteí z nejbližšího

sousedství p. Kudrnáova (kteí lépe vidli, co se v té

ville dje) dali výpov ze lenství. Než pece tu a

tam se leccos » šuškalo «, že prý není možno, aby z ui-
telského platu mohl vystaiti na vše, co si dovoloval,

na p. výlety do Štutgartu, do Paíže, do Benátek a j.

Mimo to v domácnosti žilo se «brilantn«, emuž na-

svdovaly velmi asté hostiny, k nimž sjíždli se » lepší

lidé«, a nkteí páni s »hvzdikami« ze strany sociáln-

demokratické.

Ježto takovýmto výstedním životem otesena byla

»neobmezená« dvra k p. uiteli, hledl zase tuto

njak napraviti a k tomu pispti mla následující udá-

lost: V zim roku 1905 sehrála školní mládež v Ro-
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kytníku divadelní pedstavení, z ehož istý výtžek ulo-

žen do záložny k rukoum p. Kudrnáe a tu dovolil si

len tamnjší Katolické jednoty pan Josef Matýska pro-

nésti výrok, že peníze tchto školních dtí zmizely a

neví se kam. Výrokem tímto »istý« charakter vdce
sociáln-demokratického byl velice uražen. Proto žaloval,

vedl celou adu hodnovrných svdk, aby dokázal, že

on je »poctivcem« a svdci šli a písahali, že opravdu
je nevinen. Tentokráte musil našinec, který byl pesvd-
en, že Kudrná je zlodjem, nésti veškeré výlohy soudní

a ješt 4 dny úpti v žalái za to, že ekl pravdu, dnes
celé okolí hronovské vzpomíná pípadu tohoto, jak ne-

vinn trpl bratr náš — kdežto dnes každý ví, že již

tenkráte náležel Kudrná do kriminálu.

Pípad tento odehrál se práv v dob, kdy uitel

a soudruh Kudrná kandidoval do íšské rady — vru
podaený to kandidát pro soudruhy! Jak páni revisoi

zjistili, požíval Kudrná jako kandidát v záložn »neob-

mezeného kreditu«, jejž si ovšem schvaloval bez ped-
stavenstva. Zkrátka, doma v pokladn kradl a kortešm,
jež pro nho agitovali, vyplácel zasloužený žold —
ovšem ty tisíce a tisíce poestných a vybraným slohem
psaných leták také nco stály. — Mimo to Kudrná
domáhal se vší silou, aby strhl na sebe správu obce,

anf prý dosavadní (ídící uitel) naprosto nedostaten
to vede, dnes chápeme, pro se do toho tolik hnal.

Dále sbor dobrovolných hasi rovnž sám chtl íditi

a zejména rozhodn se stavl proti tomu, aby sbory

hasiské súastnily se církevních slavností.

Místní soc. dem. organisaci byl ovšem celou duší,

se všemi soudruhy si »tykal« a proto také soudruzi mu
vili slep, o Kudrnái nesml se žádný kivým slovem
zmíniti, anf hned vyhrožováno udáním a soudem. Tu
když vidli nkteí » prozíravjší « lenové, co se dje,
a že soudruh Kudrná mže smle a nerušen dle zásad

soc. dem. se »dliti«, dopsali do Prahy, aby jednou zde

se provedla ádná a náhlá revise. Pány v Praze snad

nepohnulo ani ono soukromé vybídnutí k revisi, ale

spíše, že p. Kudrná žádal o promptní zaslání obnosu
12.000 K.

Co ml v úmyslu s tímto obnosem, je nyní jasno,

anf vdl sám že tchto rzných malversací ml tolik,

že by to už dále nešlo, a proto zaal si asi vyhlížeti
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jiný »kvartýr« a nejspíše že by za vdk vzal njakým
až za moem. Než Kudrná míní a páni z Prahy to

mní.
Co kominík nechtl míti, místo 12.000 korun pišli

dva revisoi ! V této tragické chvíli nevdl si onen vele-

duch strany soc.-dem. jiné rady, než utéci a si zoufati.

Tak shasla ona záná hvzda na obloze soc.-dem., ta

hvzda, jež ješt v msíci záí v Praze na sjezdu sou-

druh záila. »Ale, co nyní?!« volaly zoufalé duše našich

ubohých rokytnických horal, jejichžto krvavými mozoly
tžce nastádané úspory byly pry i s pokladníkem. Zou-
falé myšlenky ustoupiti musily klidné úvaze, a eklo se:

»Víme, kam pjdeme. Ten, jenž již o to poslední nás

oloupil, sloužil vrn stran soc.-demokratické, této pro-

kázal velikých, ba íci možno neocenitelných (?) služeb,

pjdeme a poprosíme, aby uhradili nám chuasm to,

co jeden z vdc jejich si vypjil, a tím nejlépe strana

ta ukáže svtu, jak nejen vždy hájiti, ale když teba,

i podporovati dovede. A skuten vyslána do Prahy de-

putace, a sice pp. Nmeek a Vítek. Jeli do Prahy, vy-

ptali se, v kterém paláci bydlejí ti páni, co se tch chu-

dých zastávají; palác onen našli. — Le, s jakými nad-
jemi vkroili tam, tak hrozn sklamáni odcházeli odtamtud.

Byli zkrátka odbyti tmito slovy: »My za žádného zlo-

dje nic platiti nebudeme, anf nadlal nám tak dost

ostudy. « Obrátili se tudíž na lena » Ústedí « poslance

a uitele Trojana, aby aspo uitelský stav nco hradil

za pana kollegu. Le to samé jako slyšeli v Praze:

» Uitelstvo rovnž nemže vám nieho hraditi, ježto

dosti trpí touto událostí. « — A »Ústedí « prý nemže
rovnž pispti, an mají s tím již tak dosti nepíjem-
ností. Nestává proto jiné pomoci, než aby si lenstvo
pomohlo samo. A sice navrhuje se ten zpsob, že každý
len upíše na píslušný obnos dlužní úpis se dvma
rukojmími. Na dlužní úpisy tyto »Ústedí« zapjí pí-
slušný obnos k úhrad defraudovaného obnosu na dobu
54 let a musí tudíž lenové, event. jejich nástupci, splá-

ceti po všech 54 let píslušný úrok z obnosu, na njž
zní dlužní úpis, naež za dobu 54 let byla by pohle-

dávka tato pl procentem umoována a » Ústedí « spla-

cena. Dlužní úpisy tyto nutno v brzku vyhotoviti, ježto

jinak bude prohlášen konkurs. Bude tudíž skorém polo-

vina tch rokytnických doškových chaloupek míti po
54 let pkné »výmnky« a památku na soc.-dem. vdce
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a dobrodince chudého lidu. A uplynul týden od po-

slední naší zprávy, pece ani dnes nemžeme sdliti výši

defraudovanho obnosu, ježto revise není ješt u konce.

V tchto dnech zamstnávali se revisoi hlavn ob-

chodní inností, již svého asu provozoval uitel Kudrná,
totiž když na jméno záložny objednával seno a uhlí.

A nyní po nkolika letech celá ada rokytnických ob-

an musila platit po druhé ono levné seno a uhlí, jež

jim p. uitel objednal. Dnes mohou v Rokytníku vypra-

vovati mnoho o innosti tohoto vdce socialist, ale my
pece nco máme na omluvu, a sice to, že provedenými
revisemi v jmenované záložn r. 1903, 1905 a 1907 zji-

stili páni z Prahy »dobrý stav«. Ale tu zase máme
omluvu pro pány revisory, že, jak teprve nyní zjištno,

vedl p. Kudrná celou adu zvláštních vkladních knížek

a ponechával je v pokladn v uschování. Revisoi
uinivše námatkou kontrolu (takovéto fingované) knížky

s knihou vkladu, shledali úplný souhlas. Nové kik-

lavé podvody zjištny, na p. na út p. Raichle je

difference pouze asi 4500 kor. Dále tchán p. Kudrnáe
p. A. Kíž uložil si k zetíkovi svého asu 1700 kor.,

a v knihách zálož. není ani árky — to samé stalo se

pí. Kížové, jež pro dít své, »mrzáka«, uložila 600 kor.

Dnes pál bych všem soc.-dem. pijíti tak na chvíli do
Rokytníka, a pesvditi se, jak rozervána je ta obec —
psobišt to jejich miláka. Zde vidíte ovoce Vaší práce,

Vašich snah a provádní v praxi Vašich zásad

!

O pomrech v záložnách raiffeisenových se rozepsal

»ech« následovn: Jak v »echu« ze dne 9. listopadu

t. r. naznaeno, že poslední dv defraudace na Náchod-
sku (v Rokytníku) a Horažovicku (ve Vel. Boru) nejsou

posledními, každý, kdo pomrý v Raiffeisenkách po bou-
livé loské valné hromad Ústední Jednoty — ona se

totiž ústy frásovitého poslance Švehly prohlásila za ústav

agrární — zná, úpln souhlasí. V tchto spoleenstvech
jest nco nezdravého, co svým asem mže pivoditi

katastrofu. Ozývají se také hlasy, které dávají Ústední
Jednot vinu. A k tmto hlasm vším právem se také

my pipojujeme
; nebo jest nanejvýš nutno, aby širší

veejnost také trochu intensivnjší pozornost vnovala
této bašt agrární.

Ústední Jednota v »Zemdlských Listech« vydává
svj »Vstník«, zasypává všechny Raiffeisenky spoustami

» Kampeliky «, kde sama o sob pje chvalozpvy a vy-
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náší svou innost až do nebe
;

totéž o sob dává pti
obas také do »Genossenschaftspresse« ve Vídni, ale pi
všem zapomíná na známé písloví, že vlastní chvála smrdí.

Že v Ústední Jednot není vše v poádku, pede dvma
roky povdli nám vlastní úedníci její tisknutým memo-
randem svdícím pedstavenstvu Jednoty, kterému ped-
hazují nepotismus, že pijímá do svých služeb mén
kvalifikované síly úednické, že dlá vydání nepomrn
do závratné výše a podobných vcí více. A co odpov-
dlo pedstavenstvo na tyto výtky svému úednictvu?
Potrestalo je? Bh uchovej! Hrozilo spoátku; ale pak

vše se ututlalo a Jednota mlela. To zajisté bylo tžké
obvinní a Jednota byla povinna ve svém vlastním zájmu

všechny výtky úednictvem jí inné vyšetiti, vinníky po-

trestati, teba propuštním, ponvadž zmínné memoran-
dum jest pece jenom dkazem, že disciplina mezi úed-
nictvem není asi vzorná. Pro Jednota toto memorandum
neuveejnila ve svém »Vstníku« nebo letos v »Kampe-
lice«, aby družstva v Jednot soustedná také vdla
nejen o chvále a hymnách,^ které si Jednota o sob pje,
ale také o tom druhém ? Žádný vzorn vedený ústav by
nestrpl, aby podízené úednictvo vystoupilo tisknutým

memorandem a vyítalo v nm svým pedstaveným ne-

správnosti, jako nepotismus, d’ání vydání nepomrn
do závratné výše a p.

Jest také tenám našeho listu i bratrských aso-
pis (»Selský List«, »Venkovan«) známo, že páni revi-

soi — nyní povýšili na revidenty — pod záminkou re-

visí v ase voleb rozjeli se do svta na agitace volební

pro agrárníky. A tu ovšem nezbylo asu na revise. Úed-
níci — nkteí ovšem privátn to tžce nesli, že byli po-

užíváni za politické agitátory, ale z jistých pochopitelných

dvod mleli — a Jednota to sice popírala, respektive

vykrucovala, posílala opravy a i žalobami hrozila
;

ale

faktem zstává pes všechno popírání, že vas voleb

Jednota rozvinuje itou politickou agitaci, což však tako-

vému ústavu, jakým Ústední Jednota býti má, nikdy ne-

prospívá.

Práv u tchto dvou Raiffeisenek, u nichž jest zji-

štna defraudace, vidíme, že se hodn politisovalo. A ta-

kovým družstvm nemže pece Ústední Jednota ener-

gicky zakázati agitaci, ponvadž by mohla krátce odpo-
vdti: »Dláme jenom to, emu jsme se nauili od
svého ústedí a co jsme pi nm vidli.

«
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Jednota pece nemže popíti faktum, že agituje
;

uvedeme dkaz. Valné hromady této Jednoty pi svém
zahájení nebyly nikdy kompetentní k usnášení — ne-

dostavil se nikdy dostatený poet delegát — takže

musilo se ekati hodinu, aby se mohlo jednati, jak sta-

novy pedpisují. Loského roku však páni u štábu v-
tili, že ti nenávidní klerikálové chystají se zeptati na
nkteré vci a žádají náležité vysvtlení, a ejhle, již ped
ustanovenou dobou bylo delegát více než bylo dle

stanov teba k jednání. Páni totiž honem zagitovali své

vrné, aby se svým jenerálem Švehlou poteli tu »hydru
klerikální « a Jednotu slavnostn prohlásili za ústav ist
agrární. A nejenom to, Jednota trpla a mlky schvalo-

vala — snad i potají si to pála, a proto podporovala
to hnutí — a ani slovem neodsoudila bohopusté ádní
agrárních tiskovin, které klerikály i duchovenstvo vyhá-

nly z Raiffeisenek. To pece jest vyložená agitace, která

se vbec popíti nedá, ani se nespraví teba notáskou
opravou nebo pohržkou žalobou.

Ústední Jednota mla býti stedem všech svépo-

mocných družstev beze všeho pibarvení politického a

ne prohlásiti se za ústav agrární. To zcela pirozen
vésti musilo ke konfliktm, které zajisté nebyly ve pro-

spch Jednoty a tudíž Jednota nesmí tuto vc svalovati

na ty zlé klerikály, nýbrž kajícn se piznati a íci : »Kdo
seje vítr, klidí boui.« Jednota dále ve svých orgánech
dává o sob hlásati, že její finanní stav jest výtený.
Nech tomu ví, kdo chce ; my tvrdíme, že tomu tak

není. Loského roku bylo v listech naší strany dokázáno,

což ostatn každý znalec pozná, že billance Ústední
Jednoty — aspo v posledních letech — jsou sice po
stránce formální správn úetnicky sestaveny, ale ma-
terieln vykazují schodek ili že jsou passivní. To bylo

v našich listech, jak nahoe eeno, dokázáno. Na p.
dm Jednoty v billanci jest cenn v nepimené hod-
not, nebo znalecky mluveno, dm ten nemá tu cenu,

jak v billanci uvedeno
;
vždy zisk z nho dokazuje, že

hodnota jeho jest rozhodn menší. Dále slušno uvážiti,

což padá velice na váhu, že dm ten není vlastn ma-
jetkem Jednoty, nýbrž že postaven jest z penz družstev,

ili že družstva mají své pebytky v nm investovány,

tak že Jednota vlastn na dom tom prodlává. Jest tudíž

povinností všech družstev v jejich vlastním zájmu, aby
se domáhala, aby se dm aspo rentiroval a vynášel
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tolik, kolik bylo do nho vloženo
;
jinak, jak »Selský List«

loského roku poznamenal, jest tento dm vnou že-

leznou krávou.

Jednota loni i letos vykázala zisk, ale tak smšný,
že každý se táže, jak to možné pi tak velikém pes sto

millionovém obratu? Materieln však, jak jsme loni vi-

dli, Jednota žádného zisku nedocílila. Dkaz, že tento

zisk ani loni, ani letos nepidlila, jak by každý byl

oekával, k reservnímu fondu, aby byl sesílen, na což

již i z kompetentních míst bylo poukazováno. Vykazo-
vaný reservní fond, jak také loského roku v našich

listech bylo uvedeno, de facto neexistuje, ponvadž od-

pisy na dom djí se jenom I

/4%, a znalci íkají, že

se pravideln má odpisovati z ceny budovy 2%- Kdyby
se tak dlo, pak by vykázaný reservní fond i istý zisk

se velice zmenšil, respective zcela zmizel.

Stojí to tedy za úvahu, aby i ta družstva, která cení

výše svj agrárismus než svépomoc hospodáskou, zna-

lecky do bilance Jednoty nahlédla a uinila si své d-
sledky. Pro úedníci Jednoty ve svém tištném memo-
randu se vyjádili, že režijní vydání rostou nepomrn
do závratné výše, asi také dobe vdli. Nezasvcencm
to ovšem není známo

;
ale pece nkteré vci pišly do

veejnosti, jako na p. ty 3000 K pán Kotlantovy po-

volené dle výroku samotného editele kanceláí pana

císaského rady Blažka proti stanovám Jednoty. Neza-

svcencm jest dále divno, pro Jednota má v ele ti

hlavy, velmi dobe, nkolika tisíci honorované. V ele
stojí totiž editel Jednoty (JUC. Jan Sedlák), editel kan-

celáí (císaský rada Ant. Blažek) a starosta jednoty (po-

slanec Jan Dvoák) a v em jejich úední innost záleží

tžko uhodnouti. Jazykové mnozí v ln samotné Jednoty
vyprávjí, že prý se jako chtlo nkomu pomoci, a proto

se pidlalo o jeden bohat honorovaný úad více. Byly

sice uinny již loni návrhy, aby ve vci té stala se ná-

prava, ale místo toho rozšíil se letos výbor z 21 len
až na 50, aby se zase vyplácelo více diet

;
tomu agrár-

níci dobe rozumjí.
Sluší také poznamenati, že Jednota na venek zdá se

býti ucelenou, ale uvnit panuje pece jenom intrikánství,

což vynášejí ostatn sami lenové, ponvadž jinak by to

nezasvcenci nemohli vdti. Páni ped jistou dobou
projednávali choulostivou záležitost zápjky jistému pr-
myslníku. Bylo eeno pi jednání, že vc jest zcela d-
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vrná a uvedeny dvody, pro, a konen pedstavenstvo
zavedlo i disciplinární vyšetování se svým lenem a

elným úedníkem
;
ovšem že vše mlo býti zase di-

skrétní a ejhle, hned téhož dne se vdlo, co se piho-
dilo. Kdo tedy vynesl toto dvrné jednání? Nesmí se

ovšem zapomenouti, že podobné vci nezstanou utajeny,

že se dále rozšiují jako vc dvrná, která však vlastn
stane se hodn známou. A pak není divu, že i jinde

se pone po píkladu mistra jednati a vc uzraje k smutným
koncm.

Jednota se sice slavnostn odvolává, že revise její

innosti jest vždy skvlá. Avšak my pravíme : Ponechme
revisím jejich cenu a význam

;
revise si všímá — ani to

jinak býti nemže — jenom stránky formální; do vci
pak samotné nikdy nevnikne, ponvadž vniknouti nemže

;

nebo revisoi nejsou pece vševdoucí. Zkušenost doka-

zuje, že nikdy revise, nýbrž jenom pouhá náhoda, pi-
chází na zloády v podobných ústavech. Z materiálu,

který jsme zde uvedli a který spoívá na pevných zá-

kladech — by snad byl uinn pokus jej seslabiti —
dá se uzavírati, že nejsou neoprávnny výtky, které dí,

že na malversacích v Raiffeisenkách není Ústední Jed-

nota (agrární) bez viny. Jak mže nkdo jiného revido-

vati a kárati, když sám editel kanceláí musí se vyjáditi

:

» Stanovy naše byly pestoupeny, když jsme povolili panu
Kotlantovi 3000 K!« Zkušenost uí. —

«

» Lidové Listy « napsaly toto:

»Vymstila se tu zle bezmezná dvra vi jedinci

a padá tím okamžikem nejen všechna jeho práce, ale i

jiné zlo zpsobeno. Na místo všech dobráckých rys vy-

stupuje tu Kudrná jako nepoctivec. Na veejnost nejvtší

pítel lidu, že o opravdovosti jeho citu nedovedl nikdo,

aspo ne veejn, pochybovati — ba ani pi pohbu
ješt nechtl takka nikdo hledati tak zlých motiv —
ve skutenosti však lovk nepoctivý, který zneužíval

dvry k cílm zištným. Sedm rok provádl ve svené
jemu záložn Raiffeisenov podvody, ale tak zastené,

že i pi provádní úední revise neshledáno nikdy žádné
závady. Ale ješt více zaráží dovedná bezstarostnost,

s jakou se pohyboval ve spolenosti, když každého dne
mohl oekávati pekvapení, po nmž mu nezbývalo jiného

východiska, než ke kterému se uchýlil, chtl-li utéci tre-

stající spravedlnosti lidské. Sedm rok obohacoval se

z mozol chudých vesnian a pece ml ješt odvahu,
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že chtl horším zpsobem zneužiti dvry lid, že chtl
ješt více deprese vnésti v ady tch, kteí jsouce utla-

ováni, ubíjeni, vidli v nm ve skutenosti to, za co se

vydával. Po úspšných bojích za všeobecné rovné právo
hlasovací v roce 1905 využiv povsti lovka pokroko-
vého, malému pracujícímu lidu pátelského, pihlásil se

r. 1906 do strany soc. demokratické, která v tch dobách
nabývala nejvtšího politického vlivu, a pomocí jí chtl
dosíci nejestnjšího úadu, jakého lovk dosáhnouti

mže, t. j. mandátu poslaneckého, jenž mu ml snad
býti prostedkem k zatušování, k zrestaurování. « — Své

útraty se stavbou villy a nádherným životem vysvtloval

Kudrná tím, že ml prý
v
roní píjem 4000 kor. Žil

však z penz záložny. » eské Slovo« appeluje na soc.

demokraty, aby nedali se zahanbiti farái a kaplany, kteí

sebrali tolik penz na sanaci Sv.-Václavské záložny a aby
dluhy defraudanta Kudrnáe uhradili. — Úhradou uká-

zala by se ta vychvalovaná dlnická solidarita a bratrství,

ale dají ze svých tisíc nco bohatí soudruzi Meissner,

Soukup, Nmec, Winter? Když strana soc. dem. poádá
výstavy a kupuje paláce a shromažuje statisíce do svých

fond, pro by nemohla platiti za Kudrnáe? Jedná se

pec o ubohé chudé tkalce! Sociální demokraté vbec
mli by si utvoiti zvláštní nový fond »defraudantský« ..

ekáme ješt, jak o Kudrnáovi obrátí soudruh Šmeral
v » Právu Lidu«.

Dne 7. listopadu oznámil »ech« následující:

A uplynuly od tragické smrti soudruha Kudrnáe
více než tyi týdny, pece v okolí hronovském na pí-
pad tento se nezapomíná, ale siln se ješt o události

té mluví.

K dosavadnímu obnosu, jejž soudr. Kudrná ráil

si vypjiti (totiž v Rokytnické Raiffeisenské záložn
kor. 32.500*43 a od soukromých osob na 20.000 kor.),

docházejí stále nové a nové položky; tak v tomto týdnu
pekvapen byl zase jeden z pp. kolleg uitele Kudrná-
e, presentací smnky — týž však prohlásil se vší roz-

hodností, že on smnku tuto nepodepisoval a

podpis jeho že je tudíž falešný — ponese tudíž ztrátu

dotyný penžní ústav, jenž smnku tu eskomptoval —
pibylo tedy zase k pozstalosti.

Nyní též zjistilo se, že Kudrná jako národní (?)

uitel po léta konal každý msíc mezi svými žáky krej-

carovou sbírku na chudé (?) školní dítky ve znmeném



— 541

území — sbírky tyto však nikdy k úelu onomu neo-

desílal — nestálo prý to za to — ekal on, až toho
bude více ! Poctivý charakter ! Praktika pražského sb-
ratele sbírek na hornickou chudinu ! V pedveer Všech
vrných zemelých tšil se i hrob sebevraha soudr. Kudr-
náe na hbitov hronovském dosti veliké návštv —
le, jaký rozdíl! — U jiných hrob tichá vroucí mod-
litba za spásu zvnlého, a zde — kletba, nadávky, ba
i jiné vci ! Péro se zdráhá psáti — jaké výjevy ode-

hrály se u hrobu Kudrnáova! — Výstupy tyto rozhod-

n odsuzujeme — ježto Kudrnáe souditi bude Bh —

,

zvlášt pak litujeme pípadu, jenž se stal u hrobu dne
24. m. m.

S onmi dvma ženami cítíme, že to hrozn bolí,

býti okradenu o to poslední, ale takovýto zpsob —
více nepomže ! Ovšem, uznáváme, že je to veliká a

bolestná rána pro mnohé obany na Hronovsku, kteí

tolik dvovali uiteli Kudrnáovi, ale zárove je to vý-

strahou a snad ješt vasným upozornním pro mnohé
funkcionáe rzných tch záložen a upozornní pro

mnohé ty vkladatele, aby i oni plnili svých povinností,

totiž súastnili se valných hromad, a pi volb volili za

funkcionáe lidí pevných náboženských charakter ! Mož-
ná dost, kdyby pípad se soudr. Kudrnáem nevyvolal

tak veliké vzrušení po celých echách, ba i na Morav,
snad dnes nebyla by objevena nová defraudace uitelem
Stulíkem ve Vel. Boru a už zase nová zpráva o Kudr-
nái . 3.

Jen aby ten Rokytnický Kudrná neml mnoho ná-

sledovník ! Podobných uitel chra nás nebe

!

NB. Sluší poznamenati, že pan poštmistr hronovský
vnoval na sanaci záložny v Rokytníku obnos 50 kor.,

kdežto rozhodn oekávalo se od nho jako od švakra

p. Kudrnáe, jenž asto dlel zde návštvou, pece jenom
více ! !

!

Nyní si peteme, jak » Právo Lidu« hájí 30. íjna

1909 svoji armádu.

K sebevražd uitele Kudrnáe. Z Hronova se nám
píše : Považujeme za nutné vzhledem k útokm kleri-

kálních, agrárních a národn sociálních list na naši

stranu, vrátiti se ješt k sebevražd uitele Kudrnáe. Jak

známo, skonil uitel Kudrná sebevraždou a po jeho

smrti zjištn velký schodek v rokytnické Raiffeisence,

které byl pedsedou. Pi pitv mrtvoly sebevraždou
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skonivšího byly lékasky konstatovány zcela nezvratné

známky duševní choroby. Tato okolnost vysvtluje, že

my, kteí dovedeme vyvrhnouti ze svého stedu bezo-

hledn každého, kdo poskvrnil se nepoctivostí, nerozšla-

pávali jsme nijak in lovka, za který bychom byli jist

proti nmu vyvodili všechny dsledky, kdyby byl z-
stal na živu, pro njž ale nemžeme ho soudit, když
sám na sob vykonal rozsudek smrti. Když se konal

Kudrnáv poheb, nemli jsme o jeho inu ani pibliž-

né pedstavy
;
tím se vysvtluje naše úast na jeho poh-

bu, stejn jako úast všeho, i agrárního uitelstva a všech

vrstev obanstva. Kudrná byl ve svém psobišti, obci

Rokytníku, osobn oblíben, pi volbách byl kandidován
výkonným výborem na naší žádost pi níž jsme vychá-

zeli z dobré snahy, aby uitelstvu dostalo se pokud
možno zastoupení, ale nejen ve stran, ale ani v našem
místním organisaním život nehrál nikdy žádnou zvlá-

štní úlohu. Zaal se k nám hlásiti po bojích za hlaso-

vací právo, svým temperamentem na sebe upozornil, do
organisace se pihlásil teprve ped temi lety, ale sotva

r. 1907 pišli jsme s ním ve volební agitaci do bližších

styk, hned zaal nám býti jeho temperament nápadným a

pro výstední rysy své povahy dostával se K. s námi
ihned do konflikt. Ponvadž už tehdy mli jsme do-

jem, že se o nj jedná o píiny chorobného pvo-
du (to potvrzovaly také zjevy v jeho píbuzenstvu), a

ponvadž jsme o njakých inech nepoctivosti nic nev-
dli, nemli jsme ovšem píiny ho vyluovati, ale k žád-

nému opravdovému rozhodování ve vnitním našem orga-

nisaním život nebyl pibírán.

V Rokytníku ml sice veliký vliv a vážnost u ob-

anstva, ale to nebyl výsledek jeho psobení v naší stra-

n, dokazuje ta okolnost, že vliv ten ml již dlouho ped
tím, než do naší strany v polovici roku 1906 formáln
vstoupil a jist také to, že pes veškeren jeho vliv naše

politická organisace v jeho bydlišti Rokytníku nikdy ne-

mla více než 1 1 len. Raiffeisenku založil s pomocí
nedlnických živl a v ní nesprávn jednal už ped osmi
lety, tedy dlouho ped tím, než s námi vbec pišel do
styku. Mezi 70 leny rokytnické Raiffeisenky jest pouze

7 soudruh, daleko více jest v ní len jiného politického

smýšlení. Na kontrolu záložny my jsme nemli napro-

sto žádný vliv a mnohem spíše než strana naše mohla
by býti za to, co se stalo, zodpovdnou inna strana
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jiná, jejíž píslušníci rozhodují v korporaci, které nad
hospodástvím Raiffeisenek písluší povinnou kontroly a

jejíž v okresu rozhodující pedstavitelé byli s Kudrná-

em jako s uitelským kollegou ve stálých stycích osob-

ní kollegiality a pátelství. Když tm jeho život nebyl

nápadným, tím mén njaké podezení mohlo vzniknouti

v nás dlnicích, kteí jsme v nm vidli a ctili pokro-

kového uitele, bezprostedních soukromých styk s ním
však nemli. Také u nás nikoho nenapadne, aby se smut-

ný tento pípad inil zodpovdnou kteroukoliv stranu,

naopak, všeobecn se uznává, že tch sedm našich sou-

druh, a patí mezi nejchudší ze 70 len Raiffeisenky

a a nemají žádné osobní viny, nerozpakují se v zájmu
všeobecném velkou ást zpsobené škody vžiti na sebe.

Kdyby jen pibližn pomrn zachovali se všichni, kdož
za vedení ústavu byli zodpovdní, a to jest více než

pravdpodobné, budou nejzhoubnjší následky odvráceny.

Pikládáme legitimaci Kudrnáovu, na které je vidt, že

od záí minulého roku, tedy již pes rok, vbec neml
zaplacenou da strany a tedy ve skutenosti pes rok

již našim píslušníkem nebyl, a celkem že nebyl le-

nem organisace déle než dva roky. Na sjezd jako dele-

gát námi zvolen nebyl, odjel do Prahy zcela soukrom
a když se vrátil, ml s námi ostrý konflikt, že se ne-

právem vydával za našeho delegáta. Stala-li se chyba,

spáchali jsme ji my tím, že vzhledem k jeho uitelskému
postavení jsme jej doporuili ku kandidatue. Omyl náš

ale jist je pochopitelný, když se uváží vážnost, které

všeobecn požíval i v kruzích mšfáckých, s nimiž se

stýkal dlouho ped píchodem k nám a které jej ani

ped r. 1907 ani pozdji neprohlédly.

Velká úast všech vrstev obyvatelstva pi jeho poh-
bu je toho nejlepším dokladem. Nechceme Kudrnáe
soudit, nemožným iní to jeho smrt a lékaský nález

uinný pi pitv jeho mrtvoly, ale obviovat stranu za

to, co za všech tchto okolností bylo spácháno, mže
jen politická nepoctivost.

To se jinak te, než šílené pímo nadávání knžím
Drozd a zlodj pro zkázu Svatováclavské záložny.

Sotva umlkly zprávy o Kudrnáovi, již zase neblahé

zvsti pinesl denní tisk.

Dne 6. listopadu 1909 pinesl »ech« tuto zprávu:

Ve stopách Kudrnáových. Ve píin defraudací

v Raiffeisenkách píše nám pítel našeho listu: »Z Vel-



kého Boru u Horažovic zmizel tchto dn uitel Stulík,

zanechav ženu i dti v nejvtší bíd. Byl funkcionáem
místní Raiffeisenky, náruživ pil a karbanil. Nikdo by
neželel jeho odchodu, kdyby si jen byl nevzal ssebou

42.000 K záloženských. Le na tom není ješt dosti.

V jiné blízké obci u Horažovic se také leccos tutlalo,

nebo i tamjší uitel, funkcioná Raiffeisenky, nemohl
dokázati, kam se propadlo z ista jasna 30.000 K. Aby
to »štimova!o« na všecky strany, vystavil prý jeho pí-
buzný dluhopis na tuto nezvstnou ástku a tím vc
»zažehnána«. Aby to tak byl knz, to by bylo rámusu!

Vbec v Raiffeisenkách mnohých nedje se vše tak, jak

by mlo býti. Stanovy se nedodržují, dluhopisy se dávají

asto jak dlužníkem tak i ruiteli podepisovati na prázd-

ném blanket, pjuje asto jen sám pokladník nebo
starosta, výše zápjek se pekrouje — a bda tomu,

kdo by z dozorí rady proti tomu se opel. Obas udlá
se »fajfková« revise, která platí tolik jako nic. Do mno-
hých Raiffeisenek vmísilo se politické stranictví, ímž
ovšem dvra vzrstati nebude.

«

Dále se nám píše o Stulíkoví: » Již dlouho sou-

krom hádalo se, že není v záložn všecko v poádku.
Uitel Stulík byl znám jako náruživý ferblá. Na »Modré
Hvzd« v Horažovicích bylo ho vídati aspo dvakráte

týdn hráti o veliké peníze. asto také zajíždl do Plzn
a do Strakonic na karty. Také jeho zpsob života ne-

odpovídal jeho služnému. Vdli to všichni, ale každý

se ho bál. Byl duší agrárník na Velkobrodsku, vdcem
agrárního dorostu a šiitelem »Havlíka« a »Volné
Myšlenky «. Výsledek revise pokladny oekává se s ve-

likým napjetím, ponvadž vyšlo na jevo, že mnoho
knížek fingoval anebo peníze pijímal, ale do knih ne-

zanášel. Na každý zpsob budou trpti vinní i nevinní.«

Totéž potvrdila »Národní Politika*. Píše:

»Defraudace v Raiffeisence ve Velkém Boru u Ho-
ražovic. K naší zpráv o defraudaci ve spoitelním a

záložním spolku ve Velkém Boru sdluje nám Ústední
jednota eských hospodáských spoleenstev, že zpráva

o zproneve 50.000 K nezakládá se na pravd. Jisto

jest, že uprchnuvší pokladník Stulík podvody páchal, ale

v jaké výši, nebylo dosud zjištno, jelikož generální

revise, kterou bylo nutno u spolku tohoto a i u jiných

zavsti, teprve poala
;

soudí se však dle pedbžného
šetení, že nebude obnos pesahovati 25.000 K, pi emž
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nutno podotknouti, že vkladatelé nejsou vzhledem k ne-

obmezenému ruení len nikterak ohroženi. Podvody
zavinili ani ne tak inovníci nekonáním povinností, jako

spíše lenstvo a vkladatelé, kteí pes všechny výstrahy

splátky na zápjky a vklady proti všem pedpism
pokladníkovi samotnému do bytu nosili a pouhým po-

tvrzením jeho se spokojili, ba dokonce mu i knížky

vkladní i lenské v uschování nechávali. Pi takovémto
poínání nelze ani té nejpísnjší revisi výtku initi,

ponvadž revise mže revidovati jen na podklad knih,

a ty jsou práv ve Velkém Boru co do formy peliv
vedeny.

«

Dne 9. listopadu dodal »ech« následující po-

drobnosti :

» Minulá zpráva naše o veliké defraudaci, kterou

zpsobil agrární uitel Jan Stulík v Raiffeisence ve

Velkém Boru u Horažovic, jejíž byl pokladníkem,
zpsobila všeobecný rozruch, zejména na celém Po-
šumaví. Nyní, když uitel Stulík prchl do ciziny (snad

do Ameriky), vycházejí o nm na venek všechny pkné
jeho vlastnosti. Nesporno je, že uitel Stulík byl agrár-

níkem, jejichž zásady všude šíil tiskem a slovem. Ze-

jména v let poádal v obci tábor agrární, pak kurs do-

rostu agrárního a schze agrární na okresu, to byly

jeho práce. Uitelé : Vlk z Chanovic, Pešek ze Slatiny

a Stulík z Velkého Boru, to byli nejrozhodující osoby
v agrárním hnutí na Horažovicku, kteí s agrárníky

hráli jako s loutkami. Agrární dorost na okresu byl

úpln v jejich rukou. Stulík šíil zejména vedle »Ven-
kova« a »Cepu« i »Havlíka« a »Volnou Myšlenku*
a jiné protináboženské asopisy.

Již roku 1902 shledán v Raiffeisence schodek asi

300 K, což však bylo ihned po zjištní Stulíkem vy-

rovnáno. Ped 3 roky shledán tam schodek asi 1400 K,

ale i to umleno, když se za Stulíka zaruil smnkou
jeho švagr. Vzdor tomu však agrárníci ve Velkém Boru,

kteí katolickému knzi neví, uiteli-defraudantovi Stu-

líkoví vili nadále a ponechali mu funkci pokladníka

znova. Zatím však již mezi lidem proskakovaly povsti

o velikých jeho prohrách v kartách a jeho soukromý
život také ukazoval, že žije nad své pomry. Agrární

stran na Horažovicku defraudaci touto zasazena je

rána smrtelná, ponvadž v okresu hlavní slovo mli
jmenovaní ti uitelé : Vlk z Chanovic, Pešek ze Slatiny

35Rudolf Vrba: Vláda penz.
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a Stulík z Velkého Boru, z nichž poslední objevil se

jako nesvdomitý zlodj-defraudant.

Zajímavo je, že první dva jmenovaní uitelé, Vlk a

Pešek, jsou taktéž pokladníky Raiffeisenek ve svých

obcích ! Revise dosud skonena není, piln se v ní po-

krauje ;
vina však toho, že to tak daleko došlo, dává

se nejen revisorm místním, ale i revisi Ústední Jed-

notou (agrární) tam vykonávané, kteráž nejen na defrau-

dace dávno již páchané nepišla, ale podkovací pipiš

Stulíkoví za vzorné (!) vedení Raiffeisenky jemu poslala.

Velký Bor je jedinou obcí v okresu horažovickém, kde
jsou sami zuivi agrárníci a kde dosud ani jediná schze
katolická se nekonala. Však dobe vdí uitelové: Vlk

z Chanovic, Pešek ze Slatiny, Stulík z Vel. Boru, Kudrná
z Rokytníku a jim podobní, pro hnutí naše katolické

v obci utloukají a za to bu socialismus i agrarismus

tam šíí.

Doufejme, že tyto dv uitelské defraudace (Kudr-

ná v Rokytníku a Stulík ve Vel. Boru), tak rychle za

sebou objevené, otevrou zaslepenému lidu oi. Dochá-
zejí nás však zprávy, že tyto dv defraudace nejsou po-

slední, aspo na Turnovsku a Horažovicku ve dvou
obcích, v nichž uitelové jsou pokladníky, se nco po-

dobného šušká, že kdyby se dostavila náhle ádná re-

vise, pišlo by se na nové defraudace tam páchané.

Mnozí lenové válem odtamtud vystupují a vklady své

si vybírají! Tedy pozor, tragedie není ješt u konce!
Agrární list »Venkov« omývá svého stoupence v .

19. listopadu 1909 následovn.
»jakkoliv tém neuvitelno, pece jen trpkou sku-

teností jest, že také v malých spoitelních a záložních

spolcích vesnických mohly se vyskytnouti pípady ne-

poctivých machinací a zpronevr. Pes všechen dohled
dovedli využiti jednotlivci svého postavení a ukolébati

zodpovdné funkcionáe pedstavenstev a dozorích rad

k neinnosti a nevšímavosti.

Slepá dvra v poctivost tak asto už zklamala, a

bylo to zajisté ve vývoji spoitelních a záložních spolk,
jichž dnes na 1400 psobí zdárn v eských krajích

království eského, nutno, aby ku ozdravní pomr a

jako výstraha pro všecku budoucnost se vší písností

zákona revisního, ano i nad pedpis zákona, tu i tam
se zasáhlo hluboko do vnitra správ spoleenstev. Bylof

u nkterých spoleenstev zjevno, že funkcionái pone-
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chávají celou správu spoleenstva jedinému lovku,
že neídí se ani pedpisy stanov, ani ádu jednacího, že

nedbají návod a instrukcí, které jim pedpisuje k ochran
lenstva a vkladatelstva Ústedí, že nedbají výtek a vý-

hržek jim uinných revisníini zprávami ve píin do-

mácí kontroly, a tak bylo práv v zájmu lenstva a obe-

censtva nutno zavsti tam, kde jakékoliv pochybnosti

o správném vedení vznikly, revise generální. Pi tch
ped zákonného revisora pozváni jsou všichni vkladatelé

a jiní vitelé, aby zápisy o knížkách lenských a vklad-

ních porovnány býti mohly se zápisy záloženských knih

a s listinami a usneseními spoleenstva.

Jedin tímto zpsobem mohlo se pijíti na stopu

nepoctivostem a pro výstrahu všem, kdož pijali z rukou
svých spoluoban funkce ku správ cizího majetku,

jenž s vtší pelivostí a úzkostlivostí spravován býti má,

než majetek vlastní, pro píští doby zabrániti škodám,
které vznikají z nekonání pevzatých povinností. Nelze

naprosto dopustiti se nepoctivosti tam, kde správní orgá-

nové vykonávají své povinnosti. Kde vede se kontrolní

denník samostatn a oddlen od denníku pokladniního,
kde klíe od pokladny dle návodu a instrukcí jsou roz-

dleny, kde peníze se pijímají a vyplácejí jen ve pe-
depsané úední a pokladniní dny, kde úvry se povo-
lují jen na základ usnesení pedstavenstev v protokol

zapsaných, kde vklady se potvrzují pedepsaným pod-
pisem firemním, kde na veškeré platy a výplaty ped-
kládají se pedepsané složní listy a stvrzenky, kde do-

zorí výbor dle stanov se schází a dle návodu a instrukcí

zkouší veškerou správu spolkovou, tam neovládne a ne-

mže ovládnouti penžní ústav lovk jeden. Tam za-

brání se pedem zpsobem praeventivním, aby tento

jeden lovk nepoklesl až na defraudanta, zlodje. Bohu-
dík, nejvtší ást spolk spoitelních a záložních cení rad

a pokyn a instrukcí, které jim dány ústedím a revisory,

po zákonu povolanými strážci poádku a majetku len
a vkladatel, avšak kde nebylo cenno tchto rad a kde
ve slepé dve v jediného lovka ani správa ani rada

dozírací, ani obecenstvo samo nedbalo pedpis — tak

na p. v jednom spolku bylo dle našich informací zji-

štno, že vkladatelé skládali své vklady v byt poklad-

níka kdykoliv, tedy ne v úední místnosti a ne v úední
dny — tam muselo dojiti k dsledkm, jaké práv od-

kryli zákonní revisoi Ústední jednoty eských hospo-

35*
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dáských spoleenstev v království eském na základ
generálních revisí.

Jak snadno by takové svépomocné, domácí generální

revise mohly vykonávati dozorí rady. Chyby a opome-
nutí bývají píinou vzpruhy k nové innosti. Spoitelní
a záložní spolky vzbudily svými instrukcemi dvru
obecenstva a dvra tato udržena bude, budou-li inov-
níci vždy na svém míst a íditi se vždy danými ná-

vody a instrukcemi.

Tolik považovali jsme za vhodno poznamenati k ne-

dávným dvma pípadm defraudací, jichž se dopustili

u. Kudrná a uprchnuvší pokladník Stulík z Velkého
Boru. Výši Stulíkem zpronevených obnos nebylo
dosud možno pesn stanovití, ale dle generální revise,

jež práv zapoala, soudí se, že obnos nebude pesaho-
vati 25.000 K. Na podvodech Stulíkových nenesou viny

ani tak inovníci nekonáním povinností, jako spíše len-
stvo a vkladatelstvo, které v byt pokladníkov odvá-
dlo splátky i vklady, ba docela pokladníku i knížky

vkladní a lenské dávalo k uschování. Obvyklé revisi,

není-li generální, nelze initi sebe menší výtky, že neod-
kryla podvodné manipulace Stulíkový, nebo revise mže
revidovati toliko na podkladu, jejž poskytují knihy a ty

ve Velkém Boru byly správn vedeny.«

»Národní Listy« ze dne 11. listopadu 1909 vyklá-

dají to zlopovstné zlodjství následovn

:

»Po trudném pípadu v Rokytníku v Podkrkonoší,

kde správce Raiffeisenky zpronevil spolku 32.000 K
a tím neobmezením ruení lenstva ožebrail sta rodin

chudého podhorského kraje, dochází poplašná zpráva

0 zcela podobném novém pípadu zpronevry v Raiffei-

sence v nedalekém obvodu našem, ve Velkém Boru
u Horažovic. Pokladník tamjší Raiffeisenky, uitel

Stulík, zpronevil vtší obnos a uprchl. Pípady takové

zasluhují tím zralejší úvahy, ím osudnjší jsou jejich

dsledky. Vkladateli tchto malých penžních ústav jsou

po vtšin nejmenší hospodáští initelé: malí rolníci,

podruzi, eládka
;
a jestliže ztráta uspoeného groše jest

1 bohatšímu trpká, jak tžká jest takovému chudákovi,

který každou uloženou korunu si v plném slova smyslu

od úst utrhl ! Tžká jest takovémuto hospodáskému
prvku ztráta netoliko sama sebou, nýbrž zejména i tím,

že hospodásky znemravuje. Ten, kdo poctiv spoil

a takovýmto zloinem o své úspory pišel, má zpra-
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vidla již v sob podlomenou onu tžce vychovávanou
káze spoivosti a namnoze se zvrací v nehospodáe

:

»na bych šetil, vždy by mn to stejn ukradli !« Na
stran druhé tžce trpí lenové Raiffeisenky, kteí veške-

rým svým jmním ruí za závazky spolku, nebo pi
velkých závazcích jeho a pípadných zpronevrách nebo
krádežích mohou pijití o toto své jmní všecko. A tak

se již také stalo. Ovšem, teme o pípadech nepoctivosti

i v bankách i spoitelnách — nyní jest však pedevším
pátrati po dvodech, jak zpronevry v Raiffeisenkách se

zvlášt staly možnými.
Myšlenka o sob postaujícím malém ústedí pe-

nžním v malých i nejmenších místech venkovských má,

jak vyskytující se truchlivé pípady jasn dokazují, ve-

lice temné stíny. Malé penžní ústavy, Raiffeisenky,

mohou ovšem snésti jen malý náklad správní a zpra-

vidla nemohou si dopáti nutných pracovních sil. Tak
se stává ale také nutným, že hospodáství spolku nikte-

rak není pesné, ba ani dostaující. Vždy v nkterých
Raiffeisenkách teprve na podzim roku 1909 s námahou
ukonovali úty za rok 1907! Tak se také stává, že ta-

kovýto penžní spolek nemá nejdležitjší kontroly, totiž

vzájemný dozor úadnictva mezi sebou.

Ve velkém penžním ústavu nebo velké záložn
obor jednoho úedníka pesn zapadá do oboru dru-

hého úedníka, práce tohoto zase do oboru i tetího

úedníka atd. a tímto zpsobem jest vykonávána po-

drobná i velmi dležitá kontrola všeho úadování v pe-

nžním ústavu, která jest tím dokonalejší, ím innost
penžního ústavu jest rozdlena na více úedník. Jak
teme však z pípad zpronevr, jedna osoba v Raiffei-

sence byla i pokladníkem i likvidátorem i úetním
i hlavním úetním i asto jediným revisorem, a jest to

zvlášt tak svdná píležitost, která tu iní zlodje. Tak
snadno dochází ke zpronevrám a zpronevry takové

v Raiffeisenkách bývají tím tžší pro vkladatele i leny,
že vlastní zárun jmní spolku obyejn bývá nepatrné.

Jestliže jsme pak již poukázali k námaze, jaké ízení
i nejmenšího penžního ústavu vyžaduje, že iní pod-
mínkou innost muž vyškolených a jen jí se vnujících,

musíme ovšem uznati, že funkce initel Raiffeisenky

bývá ovšem toliko úadem vedlejším nebo estným pi
jiném zodpovdném povolání hlavním. Stav uitelský je

již sám o sob povoláním tak vyerpávajícím a tžkým,
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že také již sám o sob vypluje poslání života, je-li

správn vykonáváno.

Krom toho nutno i to uznati, že initel, který ve

své obtavosti by chtl uiniti dosti i povolání hlavnímu
i uadu vedlejšímu, ocitá se i ve svých povinnostech
i svém asu v rozporu. Ale konenou ujmu pak trpí

celý stav, když jeho jednotliví lenové stávají se na jiné

pd ochotníky a pak snad vinníky (a již za viny spá-

chané nebo nespáchané).

I v Rokytníku i v Boru není házeno bláto na vin-

níky jen, jako na funkcionáe Raiffeisenky, nýbrž i jako

na píslušníka jeho stavu. A tím trpí pak stavy všecky.«

»Me« pinesl o pípadu Kudrnáov následující

lánek

:

Když ped lety vyšly na jevo defraudace ve Svato-

václavské záložn, byla to pro socialisty, pokrokáe, ra-

dikály, volnomyšlenkáe a jak se všechny ty strany jme-

nují pravá pastva. A jste vzali do ruky kterýkoli jejich

list, a jste pišli do kterékoli schze, všude jste slyšeli

a etli slova: »Padlá klerikální záložna«. Ano, byla to

»klerikální« záložna, byli tam »klerikální« zlodji —
a pro? Protože tam byl jeden knz opilec, který ne-

vidl, jak z té »klerikální« záložny kradli liberálové

a pokrokái, kteí z ukradených penz dávali hojné dary

na Husv pomník a na jiné podobné »vlastenecké«

úely* A ten jeden knz, který náboženství neml, breví
kolik let do ruky nevzal a u oltáe nebyl, odpykal si to

nejvtším trestem za ty, kteí kradli a nebyli klerikálové.

Od té doby minula již léta, ale Svatováclavská záložna

je dosud nejvtším » trumfem « proti klerikálm ve sch-
zích i asopisech. Dav má svoji koist. Tenkrát mnohý
chudý knz sebral, co ml, a daroval to na sanaci zá-

ložny, aby nebylo ublíženo tm, kteí mli v ní své

úspory a neoplývali vezdejšími statky. Knží platili za

liberály a pokrokáe, kteí v záložn kradli — a za to

se jim nadávalo »Drozd« — ne tm zlodjm, ale

tm knžím.
Nkomu by se to zdálo býti divným, že se o té

Svatováclavské záložn stále mluví, po tolika letech, ale

vlastn to není nic divného. Kdybychom mli klerikální

defraudace astji a klerikálních zlodj více — pak by
s^ zapomínalo na jedno pro druhé. Ale ponvadž, co

sahá pamt jednoho lidského pokolení u nás, nebylo

slyšeti, že by se byl knz dopustil neho podobného,



- 551 —

a od té doby to zase slyšeti nebylo — proto se musí
Svatováclavská záložna pemílati stále. V tom jsou naši

nepátelé, hlavn socíni, u veliké výhod. Kdo te no-

viny, mže se te doisti skoro každý týden, jak tu a

tam odlehil nkterý soudruh spolkové pokladn. Oni
už mli tch vykradených pokladen, jen že ne Svato-

václavských, na tucty, ale nikde o tom neslyšíte ani

slova. A pro? Protože je ješt v dobré pamti jedna

taková zpráva, a už následuje druhá. Lidé si to ne-

mohou ani pamatovat a všecko by si to popletli.

To je jedna píina. Jiná je ta, že v té »klerikální«

záložn byl knz, a proto se strhl takový kik. Ale je-li

defraudantem soudruh, pak dá generální štáb povel, aby
se hezky mlelo, protože by to škodilo reputaci » li-

dové « strany a soudruzi, i ti okradení, na ten povel

mlí a platí dál.

A ješt jeden rozdíl: dopustí-li se neho podob-
ného klerikál, je to zkrátka zlodj a lump, ale dopustí-li

se toho soudruh, je to nco jiného: to byl ubožák, který

za to nemohl, protože byl » zatížen. « A co mžete od
takového ubohého »zatížence« oekávati ? Nkdo si po-

myslí, že je to divná vc, že není nikdo zatížen tak, aby
konal nco dobrého, a že je každý »zatížen« jen pro

njaké darebáctví
;
ale to si myslí jenom nemoderní lovk.

A tak se musíme znenáhla pipraviti na to, že pro oby-

ejné darebáky budou se stavtí jako dosud c. k. trest-

nice, ale pro pp. soudruhy c. k. »zatíženice.« A tak byl

zatížen i Kudrná z Rokytníku, o nmž náš list pinesl

zprávu. Ovšem tenkrát, když si zaizoval nádhernou villu,

když provozoval automobilový sport, to ješt zatížen

nebyl. Když jezdil po schzích a vytýkal klerikálm
Svatováclavskou záložnu, to také nebyl zatížen. Když ve

schzích velebil Machara a vybízel k odpadkm od církve,

to poád ješt nebyl zatížen. Když po dva roky nesvo-

lával schze Raiffeisenky, také nebyl zatížen, ano, nebyl

zatížen ani toho dne ráno, kdy spáchal sebevraždu. Až
když pijeli z Prahy revisoi a požádali od nho klíe
od pokladny a knihy — tu najednou na nj sedlo to

zatížení, a obsil se. Podivná vc, že se to zatížení do-

staví vždycky práv vas. U Kudrnáe dostavilo se také.

Ale pes to všecko aféra Kudrnáova zpsobila nemalý
rozruch a bude se o ní dlouhou mluviti. Pedn do-

pustil se tu zpronevení a sebevraždy uitel, píslušník

stavu, který má požívati vážnosti, jemuž je sveno vy-
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chování mládeže, který má býti všem ostatním vzorem.

íkalo-li se o Drozdovi, že uinil hanbu celému stavu,

tím spíše se to mže íci o Kudrnáovi. To zrovna kií, a to

tím více, že Kudrná byl z kruhu tch uitel, kteí roz-

šiují kde jakou lež o knžstvu, kteí mají Svatováclav-

skou záložnu stále na jazyku a mluví dlouhé ei o ne-

bezpeí klerikalismu. Náležel k tm, kteí vyhlašují mo-
rálku bez Boha za nco znamenitého a nejvýš dokona-
lého. Te ukázal, jak se osvdila na nm. Drozd i

za své slávy v záložn u knží oblíben nebyl, nikde

okázale nevystupoval
;

spíše se veejného života stranil.

Kudrná byl socínským pedákem, vynášeli jej soudruzi

i organisovaní uitelé, enil na schzích a bil do kle-

rikál jen což.

A konen je tu sebevražda už poslední pomoc od
hrozícího kriminálu. Jaké to pohoršení, a zvlášt pro

mládež. Pípad Kudrnáv je velikou pohromou jak pro

sociální demokraty, tak pro pokrokové uitelstvo, které volá

po volné škole. Ale nesume nešastníka z jeho posled-

ního inu, ze sebevraždy. Bude jej souditi Bh, jehož

se zekl. Každý pipustí, že lovk, který žil až do po-

slední chvíle v pepychu, který byl vynášen od sob
rovných jako velikán a byl zvyklý tak na mnohého po-

hlíželi s vysoka, že takový lovk, když najednou vidí

ped sebou hrozící hanbu, soud a vzení, ztratí úpln
hlavu a zapomene na vše kolem, i na rodinu, a jako je-

diné záchrany chopí se provazu. Ale souditi jej mžeme
z toho, co pedcházelo a co bylo také píinou hrozného
konce. Co je sociální demokracie ? Strana, která prý chce

pomoci lidu, ale jak ? Prostedky násilnickými a k tomu
nejvýš pošetilými, možno íci šílenými. Dlení majetku,

volná láska a podobné vci svdí jak o násilnictví, tak

o znemravnlosti. Surovost, obžerství, smilstvo a jiné po-

dobné »ctnosti« jsou u sociálních demokrat píznanými.
Jejich listy vynikají prolhaností; buditi nejnižší pudy,

závist, tupiti každého, kdo je jim nepohodlným, tof je-

jich program, smující k zaslepení nemyslícího davu,

který vida ped sebou jen malovaný mu ráj s dobrým
bydlem a volnou láskou, vyprazduje kapsy, aby si je

plnili jejich pedáci a redaktoi, pro nž to není zrovna

špatný kšeft. A ím má býti uitel ? Mužem, který má
míti zpsobilost k vychovávání mládeže, k vypstní cha-

rakter. Nemže tedy ani jinak býti, nežli, chce-li úkolu

tomu dostáti, že musí býti mravným, bezúhonným, a tím
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nijak býti n-emže, není-li zbožným. Program sociální de-

mokracie a povinnosti uitele stojí tak daleko od sebe,

jako ohe a voda. Proto aby se stal uitel sociálním de-

mokratem, je zrovna nemyslitelno, a pece se to stalo

nejen zde, ale i jinde. A tu spíše lze íci s hrzou

;

tento uitel se tak spustil, že se zekl Boha a stal se

sociálním demokratem — než aby se eklo: Spustil se

tak, že se obsil. Ano, to je možno íci, nebo ten smutný
konec je jen následkem poátku. První krok od Boha je

zárove prvním krokem od poctivosti a od mravného
života. Nepoctivost a podvody jsou dnes tak rozšíeny,

že sloupce novin jsou jimi stále plny.

Dne 19. íjna pinesl »ech« tuto zprávu : Rudí po-

bertové. Každý zajisté zná tu událost, jež nám tak hezky

líí jednoho dlouhoprsfáka, který sám byv pistižen pi
krádeži volá na jiného »zlodj, zlodj !« To samé dlá
»Právo Lidu« a rudoši. Aby odvrátili pozornost od vlastní

dlouhoprsfácké Sodomy, ukazují s hroznou zálibou zvlášt

na mšáky. Zatím však, kdyby všichni zlodjové z jejich

tábora smli za mížemi isti » Právo Lidu«, úžasn by
stoupl náklad listu. Doporuujeme soudruhm, by v tomto
ohledu vyjednávali s ministerstvem justice. Zde opt
jeden obrázek. V pondlí zodpovídal se ped pražským
senátem ze zloinu kivého svdectví t estanec Václav

Lehký. Co svdek vypovídal jeho bývalý kolega v cele

a pro zlodjství odsouzený Václav V., bývalý úedník
v administraci » Právo Lidu«. — (Nechceme jej v no-

vém zamstnání existenn niit, proto neuvádíme plného

jména.) Stálo by to za to zjistit, kolik soudruh ješt

nepapalo vzeské stravy. Zjistili jsme pi minulých
volbách do íšské rady, že všechna individua toho druhu
súastnila se voleb. Pkná horda.

Zde máme jen jeden doklad, jak stoupenci solidní

kradou i ve vlastních závodech, neku-li také v cizích.

A co iní židé? Když žid udlá bankrot, to není zlo-

djství? Plzeský tisk oznámil toto dne 28. listopadu

1909: »Pan Freund se položil. Velikou sensaci budí
v Plzni úpadek obchodního agenta kávou, Ludvíka
Freunda, na kterého práv v tchto dnech uvalen byl

konkurs. Zjištno, že passiva jeho iní 4—500.000 korun !

Proti Freundovi zahájilo plzeské státní zastupitelství

trestní vyšetování pro podvodnou kridu a ve stedu
ráno naídilo jeho zatení, ponvadž byly obavy, že

prchne. Freund byl zaten a dopraven do vazby ke kraj-
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skému soudu, ale den na to opt propuštn po ped-
bžném složení kauce v obnosu 40.000 korun. — Mezi
poškozenými viteli nalézá se hlavn »Úvrní banka*
a » Živnostenská banka*. Úpadek Freundv bude míti

asi za následek úpadek menších firem, které byly s ním
ve spojení. Jak sdlil »Pilsner Tagblatt«, ohlásily již

konkurs ti firmy obchodní — v Most, Aši a v Chebu.

«

Žid Freund dlal v Plzni toho nejzuivjšího Nmce.
On vdl pro!

O pípadu Kudrnáe napsaly » Lidové Listy « tuto

zprávu : Od Žáru nad Orl. Po vykradení Svatováclavské

záložny v Praze »protiklerikálními« pány Ortem, Ko-
houtem atd. (Drozd, editel záložny, dle soudního zjištní

sám nekra
!)

odpovdli na výkik okradených eští

knží sbírkou 1,500.000 korun. Po vykradení záložny

v Rokytnici uitelem Kudrnáem poslali zoufalí tkalci

do Prahy v Ústedí Jednoty uitelské deputaci, aby
uitelé pispli jim na umírnní neštstí — ti deputaci

vyhnali. Šli k vedení sociáln demokratickému — ti je

vyhnali také. — Ponvadž však mezi tím druhý výteník
z ad uitelských p. Stulík vykradl záložnu ve Velkém
Boru a utekl, vzav si na cestu malikost 50.000 korun,

o nž pipravil dvivé rolníky, zahájil — jak se nám
sdluje — ermenský pedák uitelský, známý svojí ne-

zištností a skromností, pan Smrtka, sananí akci ve pro-

spch leny uitelské organ isace okradených vkladatel

tím, že vnoval k úeli tomu svj nemén svtoznámý
»bezpenostní « automobil, který bude se veejn pro-

dávati. Na znamení pokání za iny horlivými leny a pe-
dáky organisaními Kudrnáem, Stulíkem a spol. spá-

chané bude prý pan Smrtka konati své píští organisaní

pout pšky. Toto jeho chvályhodné pedsevzetí naráží

však na pekážku a jak v echách ani nemže býti, na

pekážku jazykovou. Ponvadž ermenský vychovatel

mládeže a národa užíval dosud k exkursím za hranice

obce svého blahodárného psobení vozidla — jezdil —
jmenoval výlety tyto »zájezdy«: železná logika (a v té

jest ermenský paedagog zejména honný) a pravidla

jazyková vyžadují proto, aby další výlety jeho, jež konati

bude jen pšky (chodem, chzí), jmenovaly se »záchody«.

To ovšem uráželo by jemnocit a tak hrozí nebezpeí,

že by pak úpln pestala na našem okresu blahodárná

innost pán Smrtkova, který, nad vším nevdkem lidstva

rozmrzen, vnuje se jen »zásedm« doma a bude po-
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ítati, co mu vynesl slavný »zájezd«, pi nmž zmrzail
jeho hnátolam ubohého dlníka.

«

asopis »Týden« pinesl 19. listopadu 1909 tuto

zprávu

:

asová vzpomínka. V poslední dob vyšlo na jevo,

že dva uitelé, z nichž jeden hlásil se ke stran sociáln
demokratické a druhý k agrární, jako pokladníci lido-

vých záložen peníze jim svené zpronevili a utratili.

Jeden z nich se obsil a druhý zmizel. eské noviny
staví se nyní nad události ty jako soudcové a rozhodí,
kdo má zpronevrami tmi zpsobenou škodu nahraditi,

a jedny usuzují, že uitelstvo, druhé, že sociáln demo-
kratická strana, a tetí, že strana agrární. Na to pak
uitelstvo, sociáln demokratická strana i strana agrární

odpovídají, že jim do záležitostí tch docela nic není,

že pachatelé jejich byli zlodji, ímž styk jejich s nimi

naprosto pestal. Stanovisko to jest správné, a stanovisko

to nejmnožší osoby také zaujímaly, když r. 1902 vyšly

na jevo malversace ve Svatováclavské záložn v Praze,

že totiž za zloiny tam spáchané osobn odpovídají

jenom jejich pachatelé a nikdo více. Že by za krádeže

ve Svatováclavské záložn spáchané mlo ruiti a zodpo-
vdnost bráti eské duchovenstvo, to pvodn nikdo

vážený vážn nežádal. Dne 14. íjna 1902 v » Katoli-

ckých Listech « dokonce stálo, aby provinilec byl souzen

bezohledn, celou písností zákona bez nejmenších

ohled. Biskup Brynych v »Obnov« napsal, že i mezi
dvanácti apoštoly byl jeden Jidáš, ímž ostatním na cti

a vážnosti neubráno. » Katolické Listy « pak 14. íjna 1902
oznamovaly, že jistá záložna se nabídla, že na garanní
úpisy len a hypotekární pjky jest ochotna Svato-

václavskou záložnu sanovati, a uvádly, že ve píin té

svolána bude na 29. íjna 1902 valná hromada len
okradené Svatováclavské záložny. Tím byla by se vc
nepochybn svou pirozenou cestou vyídila. Ale dne
15. íjna 1902 objevilo se v » Katolických Listech « pod
firmou Jednoty eského katolického duchovenstva jejím

místopedsedou a jednatelem podepsané prohlášení, v jehož

dsledku celá záležitost vzala ten obrat, že celá spadla

na bedra katolického duchovenstva, které bylo nkolika
osobnostmi vehnáno k tomu, že záležitost Svatováclavské

záložny docela zbyten vzalo za svou. Dokonce i na

Hradany vypravila se dne 17. íjna 1902 deputace, aby

také ordinariát do vci té zapletla, což tehdejší jenerální
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viká JMst. ndp. svtící biskup Brusák zcela správn
odmítl, ale dne 18. íjna 1902 konaná valná konference

duchovenstva v Praze zpsobila, že si eské duchoven-

stvo docela zbyten — jak pozdji s lítostí všeobecn
uznáno — záležitost náhrady malversací Svatováclavské

záložny dobrovoln k podntu nkolika osob pisvojilo.

Ovšem že širší veejnost mu v tom nebránila, jenom
pražský dopisovatel » Obnovy « ped tím dtkliv varoval.

Pipomínáme to dnes, kdy uitelstvo, strana sociáln
demokratická i strana agrární každou zodpovdnost za

jednotlivé své píslušníky a stoupence, kteí byli pistiženi

pi finanních malversacích, docela správn od sebe od-

mítá, že také nebylo správno, když eské duchovenstvo

a strana katolická dala se k náhrad, t j. zodpovdnosti
za malversace ve Svatováclavské záložn vehnati. Kdo
osobn má o to hlavní zásluhy, to lze pragmaticky na-

lézti v souasných »Katolických Listech«. To byla na-

prostá zbytenost, že eské duchovenstvo zodpovdnost
za provinilce ze Svatováclavské záložny pejímalo, ímž
není eeno, že poškozeným jí nemohlo se njak pomoci.
Uitelstvo, sociální demokraté i agrárníci chovají se jinak.

Prost a správn praví: »nám do zlodj a do sanace

vykradených od nich záložen nic není, to jest vcí jejich

lenstva, « kdežto representace Jednoty eského katoli-

ckého duchovenstva dne 15. íjna 1902 nesprávn pro-

mluvila v »Katolických Listech« jinak. Aféry uitel
Kudrnáe a Stulíka, k nimž se ani uitelstvo, ani jejich

politické strany docela správn nechtjí hlásit, konen
eské duchovenstvo oistily od zbytené zodpovdnosti
za provinilce ve Svatováclavské záložn, bohužel že po
ztrát nkolika million korun, jež duchovenstvo v ní

ztratilo a jež na sanaci její obtovalo, o emž se však

nešííme, jelikož máme za to, že celá vc jest již konen
formáln uklizena.

XXVI. Jak dovedou vdcové socín dlnictvo
vyssávat.

J
ak dovedou soudruzi agitátoi vybrakovat kapsy dl-
nictvu, o tom rozepsaly se »Lid. Listy« následovn:

»Demagogové«. Slovem tímto nejlépe lze charakterisovati

soc. dem. vdce, poslance, redaktory, agitátory a jejich

innost. Ped volbami do íšské rady slibovali hory doly
volim, takže tito, jako opojeni, šmahem hlasovali pro
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sociáln demokratické kandidáty. Bylo jich zvoleno 89.

Není divu, že lid pevn vil, že dle slib pivo bude
za 8 h, kg*, masa za 60 h, tabák za 4 h, mouka že bude
laciná, po drahách se bude jezdit zdarma, dan nebudou
žádné, zavedeno bude starobní pojištní a podobné
krásné vci. Agitace stála soudruhy tisíce sehnané z od-

borných organisací, ze sbírek chudého lidu a dar n-
mecko-židovských velkokapitalist. Vítzstvím opojený
dr. Soukup hlásal po volbách v » Právu Lidu« » Národ
jsme my!« — Rudí revolucionái vyhlašují boj na život

a na smrt zízení monarchistickému a korunovaným hlavám.

Soudruh Pernerstorfer nechá se zvoliti místopedsedou
poslanecké snmovny a dvánactilenná deputace rudých

revolucioná bez rudých karafiát jde do dvorního

hradu pokorn vyslechnouti trnní e. Na íšské rad
podán je pilný návrh proti kartelu a rayonu cukrovarník.
Soudruh Biovec slibuje správci velkostatku Nalezeves-

kého, že nebude proti velkostatku a pro lid hospo-
dásky pracovat. echové dolnorakouští obrací se s úpn-
livou prosbou k eské veejnosti o pomoc pro eské
školství ve Vídni. Soc. dem. poslanci podpisují návrh

na zavedení vyuovací ei na školách dolnorakouských,

výhradn nmecké. Dr. Lueger podává návrh, aby stát

daroval 100 mil. jako základní fond pro starobní a in-

validní pojištní, soc. dem. poslanci štvou proti návrhu,

ponvadž ho podal kest’, sociál. Štvou proti nov zíze-

nému ministerstvu práce, ponvadž je dílem kest’, soci-

ál. Ve volbách slibovali soc. dem. malorolnictvu a živ-

nostnictvu svou podporu, pes to, že v programu hlá-

sají zniení tchto stedních stav; na íšské rad byli

proti rozšíení starobního pojištní na rolnictvo a živ-

nostnictvo. V rozpotovém výboru hlasuje se o zrušení

c. k. malé loterie. Soc. dem. schází a v odmnu za to

jejich tiskárna »Vorwárts« ve Vídni dostává všechny
tiskové práce pro malou loterii . . . Soc. demokraté zd-
razují svj antimilitarismus. Ministr zembrany Oeorgi
chválí rudé poslance, že jsou nejlepšími páteli vojenství.

Lid ptá se, kdy už bude konec drahot, kdy bude maso,
mouka, cukr lacinjší, kdy zmírnna budou daová be-
mena! Pes to, že 89 revolucioná sedí v parlament,
vláda dostává nové milliony k úelm váleným, ministr

financí Biliski pedkládá povstné svoje finanní »re-

formy«, které znamenají finanní zkázu zemí našich a

zniení autonomie zemských snm! Cena 1 kg. mouky
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stoupá z 32 halé (loni po žních) na 50 halé, rolník

dostává od handlíe za hovzí dobytek (400 kg) živé

váhy 50—60 K, na jatkách prodává žid 1 kg. masa za

2*40 K! (ve Vídni). Soc. dem. ve snmovn mlí, pon-
vadž se jedná o kapsy židovských velkokapitalist a bur-

sián. Za to však balamutí dlnictvo poádáním rz-
ných schzí a tábor proti drahot, na nichž uspokojí

dlnictvo njakou nemastnou a neslanou resolucí
;
místo,

aby poctiv ekli, kdo zaviuje dnešní drahotu, štvou

proti rolnictvu a »klerikálm«. Tak jakoby »klerikálové«

byli vinni drahotou, jakoby to nebyli židovští velkoka-

pitalisté, kteí veškero obilí skoupí, aby ho mohli pro-

dávati za libovolné ceny, jakoby to nebyli židovští bur-

siáni, kteí na bursách ustanovují ceny obilí a mouky
dle prospchu svých kapes! Proti židm soc. demokraté
mlí, vždy jim dkují za vše — za veškeru mravní a

hmotnou podporu.

Jako by Adler, Pernerstorfer, Friedmann, Weinberger,
Guttmann, Rothschild nebyli millionái, proti nimž i ten

nejbohatší církevní hodnostá je chuasem ! V programu,
v novinách a na schzích hlásají soc. dem. demagogové,
že soukromý majetek je krádež. To nevadí jim mni
statky a villy. Hladem trpí — ale ne soc. dem. pohla-

vái — nýbrž chudý lid. O to se ale rudí demagogové
nestarají. Odbudou ho nkolika schzemi, resolucemi

atd., které drahotu nijak nezmní a »pracují« zrovna

tak jako díve. Píspvk do organisací nijak nezmenší,

naopak dále zvyšují, soudruzi pes všechnu drahotu musí
platit noviny, musí kupovat brožury a klopit na všechny

soc. dem. podniky. Tu »nadsoudruzi« poádají mumraj,
kde soudruzi utratí poslední halé a z nichž vdcové
mají tuný zisk; tu koupí s pomocí židovskou lidový

palác, v nmž soc. dem. vrchnost v bratrském objetí se

židovskými kapitalisty popíjí drahé nápoje, zatím co
soudruzi musí platit úroky a režie. Jindy zase soc. dem.
pohlavái založí — ovšem za peníze židovských velko-

kapitalist — dlnickou velkopekárnu (ve Švechatu),

odkudž prý soudruzi budou moci odebírati laciné peivo.

Jaké jakosti to »laciné« peivo je, o tom píše dle do-

brozdání jednoho soc. dem. vídeská »Pravda« toto : D-
láme chleba z takové míšeniny, že by to ani prase ne-

žralo. « A chléb ten je pouze o 2 halée lacinjší než
jinde. Není divu. Židé založili pekárnu, ne aby pomohla
dlnictvu, ale sob! Dlnictvo je dobré na to, aby za
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drahé peníze kupovalo špatné peivo a platilo úroky

tm, kteí jsou majiteli podniku a zárove jeho doda-

vateli mouky!
Jak jednají sociální demokraté v ústavech, v nichž

vládnou? V úrazové pojišovn mají plurální písemné

volby. Jinde horují o zavedení všeobecného práva hla-

sovacího, ve své instituci však nehnou pro^ ani

prstem! A v úrazové pojišovn pro království eské
jdou sociální demokraté ruku v ruce spolen s nmec-
kými velkokapitalisty a velkoprmyslníky proti eskému
dlnictvu !

!

A jak ádí soudruzi v okresních nemocenských po-

kladnách? V dobré pamti jest ješt rudá » Panama
Nymburská«. Úedník pokladny té, soudruh Hoffman,
odsouzen na 15 msíc pro zpronevru penz, urených
pro podporu nemocných dlník. Pedchdce jeho, úed-
ník okresní nemocenské pokladny tamtéž, pro stejné

zlodjství na 13 msíc. A pedchdce tohoto rovnž.
Tetice tato ukázala, že rudé zlodjství se v rudé pokladn
v Nymburce ddilo.

V r. 1907 tásla se pokladna Hradecká, spravovaná
kandidátem soudruh Syrkem. V Ústí nad Labem inka-

sista soudruh Souek vykradl pokladny, zanechal zde ženu
s dtmi v bíd a utekl s nevstkou do Ameriky. V Brn
ve všeobecné pokladn zpronevili 58.979 K. Za obti
spoleného zlodjství nastrili soudruhy Kyselého a Bajera,

kteí to odnesli.

V Karlin úedník Krabec za tyi roky zpronevil
v okresní nemocenské pokladn pod patronátem sociáln-

demokratického pedstavenstva 20.234 K a dostal za to

3 roky. V Kralupech soudruh Heveroh, nejlepší pítel

soc. dem. poslance Biovce, kterému dobyl mandát, zpro-

nevil v okr. nem. pokladn kol 1000 K.

V Liberci soudruh Stumpe v okr. nem. pokladn
zpronevil 3000 K. Nezištn prý pracují soc. dem. vd-
cové a rzní ti funkcionái v organisacích pro dlnictvo.

Jak o tom nejlépe svdí seznam soc. dem. defraudant
za uplynulé plletí: Pešta, pokl. ko v Plzni 5600 K,

K. Brada, Lysoleje 86 K, Sonnenwald, pokl. kovodlník
v Králov Poli 1600 K, Kolínský, dv. v Austrii 170 K,

Hermann, brnn, strojírna 8000 K, Šváb, sekretá staveb-

ník 2377*48 K, Richtr, pokladník sklá v Hostivicích

114 K, Vorel, pokl. dln. spolku v Pelsdorf 1011 K,

Ranec, pokladník »Unie« v Krnov 127 K, Scheilbauer
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v Pottendorf 800 K, Kyselý, pokl. nemoc. pokl. v Brn
1500 K, Polák, es. Skalice 150 K, G. Spung, správce

konsumu v Bielu 2800 K, Binder, pokladník alouník
ve Vídni 2110 K, Huber, pokl. kožeš. v Št. Hradci 180 K,

Pražák v Klatovech 400 K, Lhotka, pokl. úspor. spol. na
Smíchov 752*62 K, F. Vaclík, poklad, hudeb, svazu ve

Vídni 20.000 K, Puck, pokl. typograf ve Štýr. Hradci
398*75 K, Stumm, pokl. org. v Neusiedelu 1400 K, Svo-

boda, pokl. dl. domu v Brn 1354*27 K, Geydoš, pokl.

stavebník v Brn 748 K, Kotra v Julianov 588 K,

Bumner tamtéž 460 K, Klement, pokl. kovodl. v Berlín
6000 K, E. Novák, pokl. tesa v Žižkov 300 K, Vá-
penka, adm. » Práva Lidu« 2000 K, Pin v Janovicích

98 K, Hohnloser, pokl. v Curychu 4500 K, Schmied,

pokl. org. VI. 1321 K, Rais, pokl. v Lnov u P. Ostravy
160*60 K atd., atd. O kolik penz okradeno bylo dl-
nictvo, které krvav vydlané peníze skládá do organi-

sací, nesvdomitými vdci ! Není divu ostatn, že krádeže

tak soustavn páchají se v rudé armád, když pro zlodje,

aby se veejnost o nich nedozvdla a aby unikli rukám
spravedlnosti, jsou zavedeny následující tiskopisy: »Já
nížepsaný piznávám tímto, že jako pokladník správy . . .

se sídlem ve . . . obnos . . ., jejž jsem od len svaz
vybral, obrátil jsem k vlastnímu užitku, pípadn zprone-

vil. Zavazuji se, že shora jmenovaný obnos vas zpt
vyplatím okresnímu pedstavenstvu, v opaném pípad
mže následovati trestní oznámení.« Vc vyšla na jevo

v soudním pelíení se soudruhem Kirschem ve Sprotan,
který zpronevil 1800 K, uvedený tiskopis sice podepsal,

ale neplatil. Myslil si: když jiní kradou více, pro bych

já nemohl? Tiskopisy mají ovšem pouze (pokud známo)
soudruzi v Nmecku, ale kdož ví, zda i soudruzi u nás

nepocítí — pakliže už ovšem ho nemají — potebu tako-

vého zaízení?

A tito nesvdomití lidé mají chudin pomoci? Lidé,

kterým není posvátno nic, lidé, kteí neznají rozdílu mezi

mým a tvým, kterým jediným credem je míti se dobe
a nad poteby žaludku neznají žádných jiných poteb,
lidé, kteí proniknuti jsou nesmírnou sebeláskou, pano-

vaností, násilím a egoismem, ti že mají býti ochránci

utiskovaných? V ústech ano — ale skutky svými — jen

z ásti s hora uvedenými — dokazují, že není vtších

demagog, švindlé, tyjících pro nic za nic z mozol
dlnictva — nad rzné ty soc. demokratické trubce. Je-
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dinou snahou jich je, udržovati nespokojenost v dlnictvu,

nebo pokud dlnictvo bude nespokojeno, potud viti
bude rzným tm slibm a platiti do organisací ! ím
mén pak sociáln-demokratití vdcové pracují pro dl-
nictvo, tím více pracují pro židovstvo. — Mlí k lichva-

ení velkoobchodník a bursián židovských, ano spojují

se s nimi, aby spolen mohli okrádati lid. A v zájmu
židovstva generálové rudé armády vehnali dlnictvo do
boje proti katolické církvi, do štvanic protináboženských,

na pole tedy — kde nedodlá se nikdy prospchu, na-

opak sob uškodí — a židovským velkokapitalistm a

vbec jen židovstvu pomže. Nkteré píznaky v soc.

dem. táboe ukazují, že dlnictvo prohlídá, kam ho vedou
vdcové. Prohlédne ale dlnictvo veškero a dokud ne-

bude pozd?

XXVII. Tajnosti penžních ústav.

penžních ústavech odehrávají se také vci, které

vrhají divné svtlo na poínání tch, kterým je do
rukou sven cizí majetek. Pardubické »Samost. Smry«
pinesly 5. ervna 1909 tuto zprávu:

Když touží veejnost po náprav vcí ohrožujících

dobré jméno msta, kapsy vkladatel a poplatnictva,

jakož i trvání ústavu penžního, obdrží obyejn od
novin, vydržovaných lidmi, kteí v tyto události zaple-

teni jsou a na úkor veejnosti vlastních jen prospch
vyhledávají teba i cestou dotýkající se pímo trestního

zákona, hrubosti a sprostnosti, nad nimiž i nejotrlejší

zardí se studem v tváí. Jest nám toho zapotebí ? ekne
mnohý. Není. Ale v zájmu celku se má každá stinná

stránka odhaliti. Má se veejnosti íci istá pravda, by
vrátila se stará dvra, která tém v echách vyhynula.

A nastane-li boj, pak nesmí ten, který jej vyvolal, couv-

nouti, nýbrž klidn a s rozvahou odhaliti tajemnou
roušku, kterou kapacity jednání nekalé provozující oby-
ejn je zakrýti dovedou. Nu a pak na jedné rán ne-

záleží. Boj proti prospchám bývá vždy krutý,

nebo lidé tito ovládají obyejn vlivná postavení a

vládnou znaným kapitálem.

Že šuškání a poloviní narážky jsou zbraní nedo-

konalou, poškozující dobrou povst a již ústavu neb

jednotlivce, že jest to zbra neestná, uznává každý,

proto jen s uritými doklady mže se jednotlivec od-

36Rudolf Vrba : Vláda penz.
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vážili odkrýti nekalé emeslo, provozované v nynjší

dob valnou vtšinou s raffinovaností, nad níž lovk
nejzkušenjší a nejbystejší soudce se pozastaviti musí.

Proto upozornili jsme vícekráte na jistou osobu, která

ve veejnosti psobí, všade do popedí se dere, a dobe
tuší, že spravedlnost ji jednou zasáhnouti musí a proto

píšeme tyto ádky, by konen bylo jasno, na í stran
pravda a zda paušální obviování nynjšího režimu od
»Osvty Lidu« a strany pokrokáské se na pravd za-

kládalo. Tam, kde se jednalo o halée, o koruny, tam
páni spustili hurónský kik, kde však pracovala jejich

klika a jednalo se o statisíce, nechtí se rozhoupati k od-

povdi neb k žalob. Žádal jsem veejn p. Frant. Ho-
blíka, by dkaz podal, že jako starosta msta a ped-
seda spoitelny ovšem v tehdejší dob svolal schzi
dvrnou do bytu p. Dr. Hruše, pednosty spoitelní

kanceláe, kde jednáno bylo o stavu spoitelny, kde
pímo eeno bylo, že se nco dje, emu se musí pi-
jití na stopu, a že tenkráte p. František Kostelecký, pe-
hlížitel út ve spoiteln, s plnou rozhodností tvrdil,

že jest vše v poádku.
Tohoto prohlášení p. Hoblík neuinil a prost vše

ignoroval. Pro? Jest známo, že lenové editelstva ne-

mají a nesmí si v ústavech, jimž pedsedají, vypjovati
peníze. Pan Fr. Hoblík byl za starostu msta a za pedsedu
spoilelny zvolen v r. 1893 a setrval v úadu tom více let.

Dne 7. ledna 1896 si vypjil ze spoitelny, kde byl

pedsedou, 18.000 zl. ili 36.000 K. Pednosta kance-

láe p. Dr. L. Hruš ml vypjeno ze spoitelny pes
20.000 zlatých a smnka byla podepsána jedním za dva

!

Nechci tuto vc déle rozebírati, nebo jako charakterní

muž vinu spáchanou sám odinil. Že k inu dohnán
byl nesvdomitostí jisté osoby, která ješt dnes nám
ulice otravuje, jest dokázáno. Za takovýchto pomr bylo

zcela pirozeno, že stal se editel ústavu zase prokuri-

stou a neobmezeným pánem, nebo i odhadce spoitelny

vzel po krk ve dluzích a dluhoval spoiteln za mnoho
let annuity.

Nebýti tohoto pátelství, byl by tehdy mlýn ma-
jetkem obce za 36.000 zl., msto nemlo drahou louku

a nemuselo koupiti nyní jen ást mlýna za 20.000 zl.

A nyní se hospodailo. Pan prokurista vtšinou odhady
provádl sám a tak se investovala ohromná suma penz
ústavu na Rakovnicku a Beroun, kde jsou veliké ústavy
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penžní. Aby se této pítže zbavila, musila nynjší
správa napnouti všechny síly a s velikými ztrátami zba-

vila se konen všeho, až na Berounské lomy, kde nyní

výten pracuje, a výhodným nájmem lom docílí za-

placení tém již ztraceného kapitálu. Umle v ohromné
výši udržované obraty penžní znemožnily ústavu pi-

spívati mstu, které by bylo mohlo za celou tuto adu
let postaviti tém všechny nynjší nákladné podniky
s nepatrnými obtmi se strany poplatnictva. Po Rakov-
níku pišel ješt dr. Ryba, pišel z Vídn podnikatel

Wahringer a tak zapletena spoitelna do obchod ne-

istých.

Podám vysvtlení vci. Pjováno bylo lidem, kteí

neplatili ani domácím ústavm, a to nazýváno bylo sa-

nací. Pišla katastrofa. Statky a reality dány do prodeje,

utekl dr. Ryba a Wahringer hned po první splátce. Spo-

itelna stala se majitelkou mlýna, usedlosti, cihelen a

dvou »Wolkenkratz<- ve Vídni ! Zemel prokurista a

chladné rozvaze jednotlivc lze dkovati, že katastrofa

ohromných rozmr nezasáhla msto, které ruí za spo-

itelnu. Pišly volby, nastala práce skutená, opravdová.

Zaveden poádek v chaos celkový, zredukovány vklady,

upraveny úednictvu platy, upraveny vedlejší pomry a

konen zbavil se ústav všech jej tížících bemen. Jedno
napluje každého podivením, že se takto hospodailo
pod státní kontrolou a že nebyl ani p. pehlížitel út
spoitelních, ani pedseda spoitelny tehdy volán k zod-

povdnosti, avšak státi se tak mže každou chvíli. Pe-
hlížitelem út byl p. František Kostelecký a pedsedou
p. Frant. Hoblík.

Nyní, kdy ásten odhalen závoj zakrývající jed-

nání dívjší nynjších pokroká, s pocitem hrdosti a

upímné radosti pohlížím na vzornou práci spoitelny

mstské, která pekonala obrovskou krisi, aby jako

spásný andl plnila nyní poslání, kterému byla tak

dlouho neschopností, nepoctivostí a bezhlavostí odcizo-

vána, totiž : Pomáhati zuboženým financím msta. —
Všechny ty chvalozpvy sebechvály a jiné ješt lánky
v zdejší »Osvt Lidu« neobmyjí dnes ty, kteí zavinili

neblahou situaci našeho msta i ústavu. Nebo ani halée
by neplatilo naše poplatnictvo na obrovské podniky,

ponvadž spoitelna mohla každého roku veliké obnosy
darovati mstu. Po léta jsem pozoroval pány, jak po-

hrávali s ohnm, trpl jsem úšklebky, abych mohl dáti

36*
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nynjší správ ústavu i úednictvu to vysvdení, že

jedná poctiv a rozšafn, a peji starostovi msta p. Ku-
chynkovi i p. pedsedovi zadostiuinní, kterého se jim

tímto dostalo, nebo kámen zpsobem neurvalým hozený
pokrokovými novinami po správ msta i ústavu odrazil

se a zranil tu stranu, ty lidi, kteí jej v pohyb uvedli.

Pozdji pikroíme k druhé oist.

XXVIII. Kleptomanie.

S lovo to znamená náruživost sahati po cizím. Uve-
deme zde nkolik pípad. Jak socíni dovedou sahat

po cizím, uvádí ». Západ 2. záí 1909: Rudé straky.

> Právo « sestavilo statistiku rudých strak, kterou jsme již

uvedli.

Kdybychom chtli býti tak zlomyslní, jako páni od
»Práva Lidu« a '>Svobody«, kteí peasto z jednoho
pípadu soudí bu nad celou naší stranou neb nad celou

církví, co bychom my ne z jednoho, ale z tchto 36
pípad mohli soudit o celé jejich stran?

Denní naše listy pinášejí každého dne zlodjské
zprávy. »Nár. Listy « pinesly 31. ervence 1909 tuto

spoustu zlodjských historek.

Zlodjské historky. Na Václavském námstí byl auto-

mobilem pejet psík a to mlo v záptí velké shromáž-

dní zvdavc. Této píležitosti použil známý zlodj Jií
Burian a odcizil hodinky s etízkem fiakristovi Frant.

Medickému. Zlodj byl zadržen a po velkém namáhání
dopraven na strážnici, odkudž se v košatince dostal do
separace. Ponvadž nepestal zuit, dostal svrací kazajku.

— Marii Kikavové, kuchace v hotelu »U erného kon«
Na píkop, byly odcizeny zlaté dámské hodinky s vy-

rytými kvtinkami na plášti a s double etízkem. —
Obchodní píruí Elišák pijel na velocipédu do domu
. 9 v Jindišské ulici, kolo postavil na chodb a ode-

bral se do bytu. V tom pišel do domu bývalý úetní,

nyní tulák Josef John, kolo sebral a utíkal s ním na

ulici. Domovník Kraus zlodje zpozoroval a pronásledoval

jej. John na ulici kiel ^Chyte zlodje !« a tím chtl

své pronásledovatele oklamat. Nepodailo se mu to však,

John byl chycen a do bezpenostního oddlení dopraven.

Kolo bylo vlastníkovi vráceno. — Do módní sín Markéty

Sommrové na Florenci . 9 vloudil se zlodj a odcizil

:

šedivé chifonové šaty, na bílém atlase pracované, s vetka-
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nými hedvábnými kvty, v cen 180 K; modré voálové

šaty za 36 K, hndou bluzu s vyšívaným sedlem a rukávy

za 32 K, bílou taftovou bluzu za 60 K a j. — Z obchodu
s psacími stroji firmy Steiner v Jindišské ulici íslo
901— II. byl odcizen psací stroj systému »Orel«, opatený
íslem 48.816 v cen 350 korun. — Ped nedávném
vnikli zlodji do bytu p. arch. Gabriela na Moráni na

ho. Novém mst a odcizili mnoho svrchk a skvost.

Pátrání po zlodjích nemlo výsledku. Dnes po 8. hod.

dopolední ubíral se p. Gabriel po Karlov námstí a

blíže novomstské vže potkal dva mladíky, z nichž jeden

ml na sob kabát — p. Gabrielovi odcizený. Ponvadž
na blízku nebylo policisty, následoval p. Gabriel oba
mladíky, kteí se na Karlov námstí pipojili ke hlouku
osmi jinoch, na lavicích ve s-adké zahálce odpoívajících.

Pan Gabriel poslal veejného posluhu pro policistu, ale

v tom již nositel odcizeného kabátu tušil nebezpeí a

chvatn se vzdaloval. Architekt pustil se za ním a dopadl

mladíka v prchodním dom do Malé Štpánské ulice.

Mezitím ostatní povalovai pišli svému druhovi na po-

moc. Obklopili p. Gabriela, volali, že je opilý, že ne-

zaplatil útraty a že je zlodj a tím chtli jednak zadrže-

ného vyprostit, jednak zástup zvdavc proti architektovi

podnítit. To se jim také zdailo a z obecenstva nikdo

p. Gabrielovi nepišel na pomoc, ani když jeden z úto-
ník poal do nho pstmi mlátit. Konen se k tomu
nahodil policista v civilu, který rozpoznal situaci a zlodje
zadržel. Než pišla posila, ostatní mladíci se rozutekli. V
zateném byl zjištn 2 1 letý zlodj Frant. Ullmann ze

Škvorce u . Brodu. Ml na sob nejen kabát, ale i košili

okradeného architekta. Ullmann tvrdí, že krádež nepro-

vedl, nýbrž že svrchky koupil. Jeho spoleníci patrn
jsou leny nebezpené zlodjské tlupy. Pátrání po nich

bylo zahájeno. — Na obanské plovárn pod Letnou
byly magistrátnímu radovi p. dru Ržikovi dne 2. ervna
odcizeny zlaté remontérky se zlatým etzem a hotovost.

Jak se pátráním zjistilo, spáchali tuto krádež brati Viktor

a Emil Lustigové, israelité ze Žižkova. Po krádeži odjeli

ihned na cesty. Nejprve do Berlína, odtud do Hamburku,
pak do Amsterodamu a pes Kolín n. R. a Drážany
vrátili se do Prahy. Na cest dle zápisku Viktora Lustiga

utratili pes 800 marek a také poslali peníze svému otci

v Žižkov. Vera byl Viktor Lustig zaten, Emil utekl.

Lustigové byli ve spojení s etnými píruími v praž-



— 566

ských obchodech, kteí své zamstnavatele okrádali a

zboží odevzdávali Lustigovm, již zboží zpenžili a o
istý výtžek se dlili. Celá ada zlodjských píruí byla

již vypátrána. Tito zlodji v nedli podnikali výlety

s dívkami a utrácením vzbuzovali všude veliké podivení.

»Nár. Politika« upozornila 1. ervence 1909 na vý-

teného podvodníka.

Upíi. Upozornili jsme v »Nár. Politice« nedávno
na bezohledné ádní nkterých tak zv. sprostedkovatel
realit, kteí zpsobem nanejvýše nesvdomitým pipravují

lehkovrné lidi, hlavn venkovany, o jejich tžce nabytý

majetek. Podobným pípadem zabývá se nyní trestní soud.

Hlavní úlohu hraje v nm svými lichváskými obchody
známý Karel Janík, který využil lehkovrnosti jednoho
prostého venkovana a za pomoci svých náhoních pi-
pravil jej a jeho nezaopatenou rodinu o celý majetek.

Pípad, o který zde jde, je tento : Majitel dluhu prostého

mlýna a usedlosti na Zbirožsku dal se náhoním Janí-
kovým svésti k tomu, že s tímto jednal o smnu svých

nemovitostí za dm v Praze. Podlehl nátlaku a podepsal

smlouvu díve, než se pesvdil o pravdivosti údaj Jan-

íkových. Teprve potom poznal, jak byl podveden. Janík
se mu zaruil, že dm jeho manželky, pod jejíž jménem
svoje neisté obchody provozuje, má cenu 60.000 k a vy-

náší 3800 korun ron. Dm však má ve skutenosti

toliko 29.000 k ceny a vynáší 1670 k za rok a vedle

toho vázne však na nm 25.000 k dluh. Za tento dm
dostal Janík usedlost a mlýn v cen 35.000 k a to

úpln bez dluh
;

dostal tedy za pouhých 5000 korun

plných 35.000 k. Na Janíka, jeho manželku a jejich ná-

honí uinno bylo trestní oznámení a jest nyní ve vy-

šetování pro zloin podvodu. Na ádní Janíkovo po-

ukázali jsme již nkolikráte. Že emeslo jeho je nemálo
výnosné, patrno jest nejlépe z toho, že jak u trestního

soudu sám udal, má jmní ve výši 250.000 korun, akoliv
byl ped asem odsouzen pro zavinný úpadek. Doufejme,

že tato zpráva poslouží jiným za výstrahu, aby se ne-

pouštli do jednání s agenty a sprostedkovateli rázu

Janíkova.

Když se pihodí neštstí bohaté židovce, že ji n-
kdo pistihne, jak zatouží po cizím, ihned je to nemoc.
V lét roku 1908 pinesly denní pražské listy tuto

zprávu.
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Kleptomanie ? V Mnichov zažila nemilé dobrodruž-

ství pražská baronka Gabriela Zdekauerová, jež cestuje

se svojí prvodkyní. V její spolenosti vybírala si paní

baronka v závod jistého klenotníka jehlici, na níž bylo

dle pání pí. baronky cosi opraviti. Po odchodu dam
pohešil klenotník briliant v cen 10.000 marek. Ihned
poslal za damami sluhu, a ten dal ob zatknouti. Pi
zatýkání odhodila spolenice baronina pohešovaný dra-

hokam. Pi prohlídce bytu v hotelu našlo se v zava-

zadlech spolenice baroniny mnoho šperk, o nichž se

policie domnívá, že pocházejí z krádeží. Pípad vzbudil

trapnou sensaci, nebo spolenicí baronky Zdekauerové
byla baronka Rottkyová, píbuzná vicepresidenta pražské-

ho místodržitelství Dórfla a zemského presidenta v Bu-

kovin.
Dle mnichovských list prokázalo se, že pí. baronka

Zdekauerová o inech své spolenice nemla vdomí. Spo-
lenice její se již piznala. Nelze si však vysvtliti, pro
baronka Rottkyová kradla, jednak má znané jmní, jed-

nak je sirotek, po vynikajícím politickém úedníku —
otec její býval civilním guvernérem v Bosn — mla
appanáži z milosti a jako baronka mohla býti zaopatena
v nkterém šlechtickém ústav, takže nebylo jí teba obá-

vati se o budoucnost. Jest to dáma velmi vzdlaná,
znalá nmecky, esky, francouzský a italsky i literatury

píslušné. Dle všeho zdá se, že trpí bu hysterií nebo
kleptomanií, emuž nasvduje, že až chorobn milovala

drahokamy. Kdykoliv bylo ji bráti se kolem výkladních

skíní klenotník, vyslovovala pání, že by ten a ten

drahokam míti chtla. Baronka Rottkyová žila v Praze a

v nedli, dle zprávy píbuzných zaslané hodlala se s ba-

ronkou Zdekauerovou vrátiti. Odcizený drahokam nebyl

diamant, nýbrž chrysopas a ml cenu jen 90 marek. O
chorobných náklonnostech jejich svdí, že kdyby zdrá-

va byla, byla by si toho vdoma, že inem svým pi-
praví se o své spoleenské postavení, o titul, appanáž i

o pípadné zaopatení v ústav šlechtickém. Baronka
Zdekauerová, ježto její syn složil za ní 5000 kor. kauce,

vrátí se dnes do Prahy.

K zatení dvou pražských šlechtien v Mnichov.
Aférou, o které pinesli jsme vera obšírnou zprávu, za-

bývají se jak listy mnichovské, tak vídeské a berlín-

ské. Pinášejí také jména obou dam, zaznamenávajíce na

základ zpráv policie mnichovské celou aféru jako pí-



568 —

pad kleptomanie, kterou stižena je mladší, baronka, jež

drahokam odcizila, kdežto starší dáma, bar. Zdekauerová,

je v celé záležitosti té nesúastnnou a nevinnou. Mladší

šlechtina, bar. Rottkyová, od sedmi let byla spolenicí
bar. Zdekauerové a tšila se její naprosté dve. Z toho
dvodu také, když ob dámy po pípadu u klenotníka

Lotthaunera v Mnichov byly zateny, pesvdena o ne-

vin bar. Rottkyové se za ní zaruila a tvrdila, že jde

asi o njaké nedorozumní. Jelikož však se Rottkyová

piznala ke krádeži a doznala i adu jiných, upadla i

bar. Zdekauerová v podezení u policie mnichovské.

Teprve když vera pibyl do Mnichova syn bar. Zde-
kauerové, byla sproštna všeho podezení a ihned pro-

puštna, naež vrátila se do svého hotelu a odjela z Mni-
chova do Prahy. Ve vazb ponechaná její spolenice
jest dle výpovdi mnichovských etných léka osobou,

která následkem znané hysterie jest náchylnou ke klep-

tomanii. Ponvadž mla slušné postavení a krom toho
jest sama do jisté míry zámožnou, nebylo prý ke krá-

dežím dvodu. Baronka Zdekauerová ped svým odjez-

dem z Mnichova podnikla kroky, aby zatené spolenici

dostalo se náležité právní ochrany a aby její duševní

stav byl dkladn prozkoumán. Dalším šetením zjištno,

že bar. Zdekauerová do fatální situace byla pivedena
nevinn a jen lehkomyslností bar. Rottkyové, která do-

znala, že krádeže páchala prý jen ze starosti o svj další

život. Uvedla, že po smrti rodi zbylo jí 30.000 mk.,

kterážto ástka jí nestaila, aby nemusila do smrti nic pra-

covat. Proto pijala místo spolenice u bar. Zdekauero-

vé, ale chtla ji ihned opustit, jakmile by mla k svému
ddictví ješt 25.000 mk. Doznala, že hned po svém
píjezdu do Mnichova v rzných klenotnických závo-

dech, kde bar. Zdekauerová — millionáka — skuten
inila vtší nákupy, nepozorovan kradla

;
také v jednom

závod s umleckými pedmty v Mnichov odcizila dra-

hocenný jakýsi pedmt a v módním závod hedvábnou
látku. Konen doznala, že v Meranu a v Praze spácha-

la u rzných firem »pehmaty.

«

^Národní Politika« pinesla 7. kvtna 1909 tuto

zprávu.

Advokát zpronevil svené peníze. V kruzích ad-

vokátních a v pražské nmecké spolenosti psobí veli-

ký rozruch zpráva, že v kancelái dra Lichtensterna ml.,

který je známým sloupem nmeckého kasina v Praze,
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byly zproneveny peníze, které tam klienti uložili. Vc
se zakládá na pravd. Advokát dr. Lichtenstern pustil se

do nešastných spekulací na burse a pi he s alpinkami

prohrál nejdíve celé své vlastní jmní po otci, které ob-

nášelo pes 200 tisíc korun ! Zachvácen pak hráskou
náruživostí, sáhl i na peníze cizí a v krátké dob pro-

hrál dalších 85 tisíc korun, které byly mu stranami sv-
eny. K urovnání této záležitosti byla dru Lichtenster-

novi dána lhta nkolik dní, ponvadž se jeho pátelé

zaruili, že zpronevené peníze zaplatí. Nestane-li se tak,

bude na nho uinno trestní oznámení pro zloin zpro-

nevení.
»ech« pinesl 27. kvtna 1909 tyto zprávy, které

náš pedmt dobe doplují.

Drahý chléb a bursy. Jak »N. Fr. Pr.« oznamuje,

zvýšila zase peštská plodinová bursa cenu obilnin — po
Pešti pospíší si uiniti totéž bursa vídeská a pražská.

Spekulanti bursovní hledají pro svou lichvu všelijaké vý-

mluvy. Že prý dosud málo pršelo, že z jižního Ruska
souvrci na burse odsské vzkázali, že se zdá, že úroda
na Rusi nebude letos valná, že souvrci v Argentin,
Novém Yorku, Berlín a Londýn také zvyšují ceny
obilnin, a když tedy celý svt na mouce piráží, nemo-
hou naši obilní spekulanti zstati zpt. Kursy proto

stoupají neustále! Vera 14*55 kor., dnes 15*43 kor. za

pšenici, vera 7*42 kor. za oves, dnes 7*81 kor. — Toto
umlé stoupání cen nejdležitjších potravin ukazuje, jak

celý náš hospodáský život, naše domácí rozpoty, náš

hlad i nasycení ovládají bursovní spekulanti, jichž úelem
jest obohatili si vlastní svou kapsu. Stát, který se má
starati o blaho všeobecné, nemá moci proti bursovním
spekulantm, protože pánové tito mají ve své moci státní

úvry, státní pjky, kursy státních papír, úroky ze stát-

ních dluh atd., atd. Jako vláda dala pepracovati osnovu
horního zákona ve prospch Rothschildv a Guttmannv,
tak vláda klidn pihlíží na ádní bursy. Soc. demokraté
pak, ponvadž jde o jejich nejlepší spojence, spokojí se

lokálkou nebo lánekem ... to jest všechno. Proti zdra-

žování chleba, cukru, uhlí, petroleje — zkrátka všech ži-

votních poteb nemají rudí spasitelé ani obstrukce parla-

mentní, ani interpellací, ani tichých procházek. A pece
slibovali a slibují volim svým všeobecný blahobyt a

boj proti kapitalismu . . . ovšem až do tch burs a kar-

tel !
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V í rukou jest velkokapitál? Jižní dráhu, která Víde
a Peš spojuje s Terstem a jest naší nejdležitjší ob-

chodní i strategickou drahou, má v rukou akcioná baron
Albert Rothschild paížský a skupina francouzských kapita-

list. Jak »N. Fr. Presse« sdluje, jest v nmecké íši

197.929 akcií jižní dráhy. Jménem nmeckých akcioná
pijede do Vídn k valnému sboru Jižní dráhy pan Jakob
Schlesinger a Moritz Lissmann, oba z Frankfurtu.

O em »as« a » Právo Lidu« nesmí psáti. Z Preš-

purku uprchl do Ameriky Šalomoun Max Bischitz, velko-

obchodník obilím a milioná. Svým vitelm zanechal

peníz na — dvouprocentní vyrovnání. Kdyby Bischitz

byl katolíkem, nepejte si, jak by rudý a pokrokáský
tisk zuil, ale že pan Bischitz jest Šalomoun Max Bischitz,

je ticho. Milionové konkursy a podvody židovských

darebák »as« i » Právo Lidu« soustavn a neustále

zamlují — ruka ruku myje! Pravdu íci je — anti-

semitismus !

»eský Západ« pinesl tuto zprávu:

Drozd a — Reicher. Co tu bylo kiku ped sedmi
lety, když pronikly na veejnost zprávy o nepoádcích
ve Svatováclavské záložn, jejímžto editelem byl knz
Drozd. Tenkrát ml eský liberální tisk a hlavn soc.-

demokratický zlaté asy. Do knží, kteí nemli jinak

na celé záležitosti pražádné viny, naopak sami byli citeln

poškozeni a ze svého žebráckého platu sebrali a upsali

na 2,000.000 K, aby nahradili aspo ponkud zloin
spoluknze, kterého se tento dopustil ve spolenosti

s mladoechy, radikály, sokoly, moderními husity, do
tch knží bouchalo tehdy » Právo Lidu« jako zbsilé a

s ním ada ostatních novináských afálk. Rozkvt
» Práva Lidu« poíná teprve od tehdejší doby. Ped
Drozdem bylo » Právo Lidu« ubohým denníkem, který

ml stále na kahánku. A ješt te každou chvíli ohí-
vají soc. dem. (Nová Doba) Drozda a házejí jej na krk

»klerikálm«. Katolický tisk nikdy Drozda se nezastával

— naopak co nejvíce jeho jednání odsoudil, to výslovn
pipomínáme. — Nyní druhý obrázek. Ped msícem
uprchl do Ameriky vídeský lichvá-banké »Reicher«,

israelita vyznání »mojžíšského« (abyste, p. Nykodýme,
tomu dobe rozuml) — ili po esku »Žid«, který okradl

celou adu rodin o více než 15 mil. korun. A hle!

V našem soc.-dem. a liberálním tisku nastalo utišení ve-

liké. Inu, jedná se o Žida — »Nová Doba« je zticha.
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Nerozvádíme tento pípad, ale jen prosíme : Všimnte si

bedliv obojakého jednání našeho pokrokového a soc.-

dem. tisku a poznáte hned jeho prodejnost a niemnost.
Na katolíka — knze vstril by nejradji psí hlavu —
ped Židem plazí se po biše.

Dne 15. ledna 1909 pinesl »ech« tuto zprávu:

Dvanáct million korun, o které zatený vídeský
lichvá žid Fritz Reicher okradl lehkomyslné šlechtice,

mšácké synky, dstojníky, úedníky, prmyslníky, úpln
se ztratilo »Právu Lidu«. Tento list, jenž »potírá kapi-

talismus a jest židovský nebo kesfanský«, neml dost

písmenek a dosti nadávek, když jednalo se o nešastnou
Svatováclavskou záložnu, odmlel se v afée svého Kudr-
náe, dvanáctimillionového lichváe Reichera pikryl však

úpln pláštm svého mlení. » Právo Lidu« umluje
všechny úpadky židovských firem, zatajuje obchody zlaté

internacionály, židovskou lichvu a obchod s lidmi, za

to až v jižní Africe, v Itálii a ve Španlsku horliv hledá

své špatné knze a ukrutné jeptišky. íci o židech pravdu,

je antisemitismus.

XXIX. Jak se pracuje v akciových podnicích.

J
ak to vypadá v tch výdlkáských spolenostech, vy-

líily » Lidové Listy « v tomto lánku: »Jsem již pes
dvacet rok akcionáem rzných akciových spoleností,

navštvuji dotyné valné hromady a z vtšího dílu i pro-

hlížím sob vyložené výroní zprávy, ale jest neuvi-
telno, co všecko sob zvlášt eští akcionái nechávají

líbiti od »v!ádnoucí koterie«. Mám také za to, že musí
díve pijíti velký krach a hodn musí býti obecenstvo

poškozeno, než se k njaké náprav odhodlá, když do-

savadní pihodivší se ztráty a úpadky v posledních le-

tech nevedly k žádné positivní náprav.
astokráte jsem již slyšel, ano i sám jsem mnohdy

dlal dobré návrhy na prospch všech akcioná, ale

jen v ídkých pípadech se nco prosadilo na úkor
správní rady a na prospch akcioná. To se ješt stalo

jen za pispní židovských akcioná, jako dkaz, jak

jsme obchodn nevysplí. My eši mluvíváme nkdy
ped valnou hromadou, ale zvlášt po ní, co by se mlo
státi, avšak pi nejbližší valné hromad zase se nevzcho-

píme k inm a tak stále zstává pi dávnoleté ztrnu-

losti. To se dje dílem z odvislosti nebo nátlakem ko-
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terie správních rad vbec. Tato koterie má zájem, aby
se jen valné hromady konaly hladce, bez veškerých de-

bat, protože prý se tím náramn sesiluje dvra a váž-

nost oné akciové spolenosti.

Taková vládnoucí koterie má velkou moc, nebo,

jak se tomu íká, dlouhé ruce ve všech akciových spo-

lenostech. Teba jen sob peisti na p. záslužné p-
sobení jednotlivých len správní rady našeho prvního

penžního ústavu Živnostenské banky, kde ostentativn

se uvádí, co vše takový správní rada musí zastávati. Je-

nom se divím, že také u jejich editel, na p. u pana
Adolfa Ržiky, uvádí se všecka jeho zamstnání mimo
editelování v Živno, které jedin by mlo za ohromný
plat a píjmy, které zde má, vyerpati jeho veškerou

sílu a schopnost, aspo mám za to, že by to tak každý

akcioná banky mimo správní radu sob pál. Týž však

krom svého místa v Živnostenské bance je ve správní

rad, ano i v editelstvu První eské zajišfovací banky,

správním radou v Kolbenovce, ve svíkárn Monopol
v Mladé Boleslavi, eské cukerní spolenosti, tžastva
dolu »Florentina« ve Svtci a snad ješt jinde! Je fy-

sicky možné, aby tento muž všecky svoje funkce mohl
správn zastávati tak, jak to vyžadují stanovy a zájem

dotyných akciových spoleností? K innosti jeho, jakož

i ostatních správních rad Živno se ješt pi píležitosti

vrátím.

Jest pece proti akciovému regulativu a proti všem
stávajícím stanovám akciových spoleností, aby správní

rada navrhovala revisory út, kteí pece mají býti zá-

stupci a tlumoníky akcioná mimo správní radu sto-

jících a tudíž mají býti jaksi jejich dvrníky a hlavn
kontrolory pes poínání správní rady. Co vím, vždy a

všude navrhuje správní rada tyto leny revisorského vý-

boru a také jenom ti vždy bývají voleni jako na ko-

mando valnou hromadou. Zcela zvláštní, ano nanejvýše

ponižující pro akcionáe je, jak se na p. provádjí volby

funkcioná akciového pivovaru na Smíchov. Kdo ne-

obejde veškeré leny správní rady, jakoby žádal o n-
jaké místo v závod, pkn neprosil a neslíbil, že bude
dobe poslouchati a dobe se chovati, aby ho alespo
dali do terna, ten se tam jakživ nikdy nedostane, teba
svojí bezúhonnou minulostí a dostateným potem akcií

skýtal úplné záruky, že by také mohl platn spolupso-
biti ku zvelebení závodu. Takový revisor pak má kon-
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trolovati jednání správní rady. Co pak ty hlasovací

lístky, které sob dovoluje správní rada dávati pi valné

hromad akcionám! To je pravé unikum! Tak to vy-

padá u našeho prvního závodu v echách! Jsou to

zdravé pomry? Jak to pak vypadá u jiných, mén do-

brých závod?
Co je pi tom zvláštního, že i vládní zástupce, je-li

vbec pítomen takovéto valné hromad, toto poínání
správní rady trpí na zejmý úkor akcioná a porušo-

vání spole. stanov. Bda tomu, kdo by se opovážil ote-

ven, bez obalu své mínní projeviti proti správní rad,
kdyby i desetkrát ml pravdu. Tu se vždy každá správní

rada o to postará, aby byl takový » rýpal « usvden
z omylu, ne-li docela sesmšnn ped valnou hromadou,
která k tomu takka pravideln mlí. Kolik pak je v Praze

úpln neodvislých lidí a kteí by mimo to mli tolik

odvahy, dáti prchodu svému pesvdení. V jakém od-

poru je pak takto asto prohlašování našich penžních
ústav, abychom své úspory ukládali v akciích, abychom
mli vliv na jich vedení a abychom se hmotn povzná-

šeli a sílili! Co se toho národního a asto tžce na-

stádaného jmní již za pomoci tchto frázovitých hesel

promrhalo

!

Dle mého náhledu bylo by zcela na míst založiti

klub akcioná docela s malým píspvkem, na p. 1 K
ron, jen co by se kryly nutné potebné správní vý-

lohy. Tam by se akcionái seznamovali a hlavn orga-

nisovali naproti správním radám. Tam by se dvrn
mohlo poínání správních rad podrobiti vcným kritikám

a initi návrhy na možné nápravy v zájmu akcioná.
Jen takováto korporace mohla by nejlépe pispti ku po-

vznesení a ku zvýšení výnosnosti tak mnohých akciových

podnik a ku obmezení koterie správních rad!«

Co jsou však malí drobní podvodníci a zlodjové
proti tm mocným spekulantm, kteí ped celým svtem
smle shrabují milliony aniž by trestní zákon na n platil.

Jsou to millionái spekulanti, kteí bohatnou hrav. » Lid.

Listy « vylíily 15. kvtna 1909 jednu takovou veliinu.

Jak známo, nepivedli jsme to ješt v Evrop vbec,
zvlášt ne v Rakousku, k zázraným zjevm amer. mi-

liardá. Jako ve všem, tak musí se u nás užiti skrom-

njšího mítka na tvoení jmní, jak co se týe objemu
jeho, tak i pokud jde o as k tomu potebný. Vzdor
tomu vždy zbývá zde též dosti možnosti ku zmnohoná-
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sobnní držby movité, jen známe-li zpsob, jak na-

lézti kouzelnou formulku k tomuto cíli. V oboru horním
shledáváme se s osobou, která provedla onen umlecký
kousek bhem necelých tí desetiletí, relativn skrovný
kapitál zaátení neobyejn zmnohonásobniti. Ovšem
že v tomto pípad nemáme co initi s typem pouhé
mechanické tvorby penz, naopak zde slouily se vážná

snaha po vdomostech, kupecké a technické nadání, jakož

i bystrost, píle a ráznost v míe výjimené, takže pan
Karel Wittgenstein, o njž se jedná, dle dnešních pojm
co tvrce a množitel hodnot rovnž zosobuje moder-
ního heroa prmyslu.

Náš rakouský Carnegie — poslednjší vydlal, jak

známo, své milliardy rovnž v železu— navštvoval pímo
školu americkou, a jest možno, že jmenovaný Amerian
bezprostedn pi operacích a tazích šachovních jemu za

vzor sloužil. Na rozdíl od tohoto nezaal pan Karel Witt-

genstein svoji dráhu jako nosi uhlí, nýbrž jako synek

velmi zámožné patricijské rodiny, což není nikterak na
závadu, aby též jeho osobu trochu romantiky neobestí-

ralo. Povst — v tomto pípad možno pece o ní mlu-

viti — tvrdí, že náš hrdina nastoupil v mladých letech

proti vli své rodiny studijní cestu do Ameriky, aby
v Pittsburgu na míst samém studoval výrobu vysokých
pecí. Jelikož se mu však nedostávalo potebného jízdného,

vydlával si prý pevoz hrou na housle na parolodi.

Sotva tomu as tak pesn bylo, což ostatn pro další

prbh dje též celkem bezvýznamno jest. Ve Vídni upo-
zornil na sebe pan Karel Wittgenstein teprve po svém
americkém pobytu a sice poátkem let osmdesátých, když
spolen se svými páteli získal teplickou válcovnu, jejíž

akciový kapitál obnášel pibližn as 1 million zlatých.

S tímto relativn skromným poátkem nastoupil cestu

vítznou, která jej pozdji uinila reformátorem a vlád-

cem veškerého železáského prmyslu v Rakousku. My-
šlenku, kterou provedl, pokusil se již ped ním provésti

nkdo jiný, totiž povstný francouzský zakladatel Bon-
toux, na jehož poukaz v roce 1881 prostednictvím jeho

zdejších finanních orgán, zejména svého asu velmi

vlivného Faiseura Jakuba Rappaporta, štýrské a korutan-

ské železárny s Alpinskou montanní spolenosti byly

sloueny. Stalo se to práv takovým zpsobem, jakým
se to státi nemlo, tím, že akcie jednotlivých malých
spoleností, Neuberg-Mariazelské, Httenbergské, Vordern-
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bergsko-Koflašské, Štýrské železásko-prmyslové spole-
nosti atd., které ve svém stavu kursovním dokonce až

na 5 a 6 zlatých klesly, byly vyhnány do výše kursu

100 zl., za který je pak pevzala spolenost nov utvo-

ená. Kdyby tenkráte vláda rakouská byla situaci správn
porozumla, byla by za pakatel nabyla držby tchto pod-

nik, s nimiž spojeno jest vlastnictví ku štýrskému kruš-

nohoí, které jest pravým únikem, a stát by byl uinil

nad míru skvlý obchod. Následkem díve zmínných
bursovních machinací byla Alpinská montanní spolenost
za píliš vysoký kapitál, totiž 30 million v akciích a

20 million v prioritách jakož i ve dluzích hypothekár-

ních, tedy 50 million zlatých v život vyvolána, z nichž

nejmén jednu tetinu bylo považovati za peplatek. Po-

ukazujeme k tomu proto, ponvadž již tento poátený
peplatek pro správné posouzení následujících výklad
má podstatný význam.

Krise Bontouxova nesmetla pouze samotného Bon-
touxa, nýbrž ochromila též jeho finanního pomahae
Jakuba Rappaporta, proež veliké plány, které byly vzhle-

dem k rakouskému montannímu trhu zamýšleny, uvázly.

Také první snahy kartelové, které byly znatelný již v roce

1878 a které vedly k uzavení kartelu kolejnicového,

nedošly pokraování v následujících letech, a následo-

vala v oboru montanním perioda citelné depresse, ana
Alpinská montanní spolenost pozbyla vbec možnosti
rozdlovati dividendu a její akcie klesly pechodn na
10 korun. Od té doby pekroily tytéž stav kursovní

700 K, teba jen pechodn, tak že nkdo, kdo tehdy

1000 akcií za okrouhle 10.000 zlatých by býval nabyl,

zatím vice než 30tinásobným obnosem by vládl. Ješt
he vedlo se eské montanní spolenosti, která z držby

knížete Frstenberga v roce 1880 od skupiny bankovní,

stojící pod vedením Bontouxovým, nabyta a pemnna
v akciovou spolenost s kapitálem 3 mil. zlatých, které

však nyní nemožným se stalo, sehnati prostedky nutné
ku zízení válcovny na Morav, kterých tato spolenost
mla potebí, ponvadž tak zvaného Thomasova patentu

k odfosforování svého surového železa v Cechách po-

užiti nemohla. Ale dokonce pražská železáská prmy-
slová spolenost, která za nejlépe situovanou a nejsolid-

njší mezi rakouskými montanními spolenostmi platila,

ocitla se v roce 1895 rovnž v tísni, jelikož svj kupon
jen dvma procenty mohla vypláceti.
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To byla situace, ve které p. Karel Wittgenstein vy-

stoupil jako deus ex machina a s ohromující rychlostí

arodje industrii montanistickou pod svoji moc uvedl.

Nejprve zdailo se mu prosaditi fusi pražské železáské
spolenosti, jejímž centrálním editelem se stal, s Te-
plickou válcovnou, za jejíž akcie obdržel 11.250 praž-

ských železásko-prmyslových akcií, které zatím dosáhly
hodnoty kolem 30 mil. kor.

Dále zdailo se o rok pozdji p. Wittgensteinovi

uskuteniti slouení pod jeho žezlem stojící pražské že-

lezásko-prmyslové spolenosti s eskou spoleností
montanní, jichž 13.000 akcií v obnosu 3 million zla-

tých Karel Wittgenstein o ti roky díve od sítivšího

se syndikátu Bontouxova za desátý díl této sumy nabyl,

a za kterou v záptí po faktické fusi v roce 1904 bylo

vymnno 9000 pražských železásko-prmyslových akcií

;

tak uinil p. Wittgenstein též zde z 300.000 zlatých za

20 let 25 million korun.

Tetí Coup provedl konen p. K. Wittgenstein v lét
roku 1897, an poal kupovati akcie Alpinské montanní
spolenosti, které se bhem let po rzných píhodách
zase ponkud zotavily, pi kursu asi 70 zlatých, kterýmž

okamžikem poínaje tytéž takka nepetržit stoupaly a

v minulém roce v kursu 702 K korun své posavadní

maximální výše dosáhly, máme-li zení ku zvýšení hod-
noty, která tím pivodna byla. Uvážíme-li rozmnožení
hodnot, kterého docílilo 300.000 kus Alpinské mon-
tanní spolenosti, k emuž nutno pipoítati dalších

30.000 kus, lze poítali, že bhem desíti let docílila asi

obnosem 150 million korun.

Souasn s tmito finanními transakcemi bžela
organ isátorská innost rakouské železáské industrie, která

smovala k uzavení kartelového svazu. Bezprostedn,
když se pan Wittgenstein zabezpeil v echách, uzavel

v roce 1886 první železáský kartel, který ml bžeti

až do roku 1897. Uzavení kartele pedcházely tžké
boje a pan Wittgenstein jich použil, aby Alpinskou mon-
tanní spolenost dostal úpln do svých rukou, naež
kartel byl prodloužen až do roku 1901. Dva roky ped
tím, to je roku 1899, ku všeobecnému udivení veej-

nosti, rozdlovala pražská železáská spolenost 190 K
na jednotlivou akcii, následkem ehož akcie její dosáhly

nejvyššího kursu per 2876 K, naež až do roku 1902
šly dol na 1358 korun. Pi tomto zptném pohybu



— 577

41.000 kus akcií Pražské železáské spolenosti byla

obratem ruky vydlána slušná sumika 100,000.000 K.

V roce 1900 vypuknul totiž, jak by se zdálo neoeká-
van, když »Rimo Muranianská« železáská spolenost
v Uhrách nabyla závody v Hernadtálu, velice krutý boj

s uherskými, jakož i rakouskými železárnami, v nmž
ceny nosi a ostatního železa o 5 korun na metrickém
centu klesly pod nmeckou paritu. Když tento boj po
delší dobu zuil, bylo v únoru 1902 docíleno optné
shody mezi rakouskými továrnami, k nimž roku 1906
pistoupila úmluva s továrnami uherskými, naež rakouský

železáský kartel po nekrvavé bitv, která se pihodila
pi financování tšínských železáren až do roku 1917
byl trvale zabezpeen. Spoítáme-li finanní výsledek

pohybu jednotlivých hodnot, docházíme opt k závratné

sum pl miliardy korun, kterou rozdlil železáský kartel

mezi své leny. Ovšem teba právem piznati, že toto

neobvyklé zvýšení cen piítati dlužno nejen neobvyklému
finannímu talentu Wittgensteinovu, nýbrž i té okolnosti,

že Wittgenstein držel se Amerikán jakožto vzor do-

konalosti techniky železáské. Bhem své dvacetileté in-
nosti vyhledal Karel Wittgenstein dvakráte americké mo-
derní závody, aby se v nich o pokrocích americké vý-

roby pesvdil a pouil a výsledk její v Rakousku
s úspchem použil.

Karel Wittgenslein až dosud stojí jako »spiritus

rector« v ele se svými kapitaliemi a páteli velikých

podnik, které podobají se jako vejce vejci americkému
trustu. V tomto trustu je vložena znaná suma nkolika
set million a vedle vlastních podnik železárenských

jsou na nm súastnny banky, jedna železná dráha,

rzné továrny na zbran a stelivo, uhelné doly, cemen-
tárny a cihelny, jedna sladovna, jakož i jedna špeditérská

firma.

Nedje se tudíž panu Karlu Wittgensteinovi žádná
kivda, jestliže týž bývá prohlašován za rakouského Car-

neggie. Rozdíl mezi obma leží toliko v nule, která

mnohomillionáe Wittgensteina rozlišuje od milliardáe

Carneggieho. Carneggie ve svém známém díle praví, že

nejvyšším jeho požitkem bylo získávání million. Jak

známý obraz na výstav Vídeské secesse dokazuje, mají

páni z rakouského kartelu vedle ideálního smyslu pro

shromažování million, též pravé porozumní pro lu-

kulské požitky.

Rudolf Vrba: Vláda penz. 37
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Tato stránka mže býti konen útchou i tm,
kdo nejsou nadáni milliony, nebo podobné extempore
mže si dovoliti konen i prostední obanská kapsa.

Dnes platí heslo : snadno a rychle zbohatnout. Dobe
jíst a nic nedlat. Poctivou cestou to nejde. Proto se

lidé vrhají na podvody. Misti v tom jsou ovšem židé.

Židovský banké Wertheimer a spol. v Budingenách
okradl chudé lidi o 2,500.000 marek. Ml vkladních

knížek od 14.000 osob chudších to živnostník, spoivc.
Obrovské tyto peníze zmizely. Žid dostal kriminál, až

z nho vyjde, bude milostpán.

»Týden« pinesl v srpnu 1909 tuto zprávu: Lou-
pežníci v echách ve XX. století. Z rzných stran stále

docházejí do novin zprávy o nejsmlejších krádežích,

vloupáních, pepadeních v echách a na Morav, jako

bychom nežili již ani v zemích kulturních a ve vku
osvíceném. A lupii, kteí drzeji a odvážlivji vystupují,

nyní dokonce na smlce, který jim chce jejich innost
pekaziti, anebo jenom je vyplašiti, stílejí. Cikáni se po
našich zemích veejn toulají v etných bandách, nejne-

bezpenjší lupii usazují se v Praze, aniž si toho kdo
všimne

;
po celé zemi projíždjí zorganisované spolenosti

zlodjv a podvodník, kde kdo bojí se proto za tmy
z msta ven, aby nebyl pepaden, ve mstech a osadách

panuje hrza ped vloupáním. — K tmto ádkám »Tý-
dnu« lze ješt dodati, že lupiství pstuje se již drahn
let v echách tiskem.

Dosud nikdy nepanovala surovost, nízkost a drzost

v tisku v té míe, jako dnes. A pomry jsou takové, že

napadený poctivý lovk nikdy nedovolá se ochrany
proti lupim osobní cti. Listy takového druhu nejsprost-

šího a nejprolhanjšího provozují pravé banditství na

est hlavn knží, že vynucují si pístupu nejen do ve-

ejných místností, ale i do soukromých dom.
Jsou bandité novináští, kteí mají soupis obyvatel

skoro již každého domu. Pomry tyto jsou již ne-

udržitelný. Mnozí socialistití poslanci na íšské rad
nevdí nic chytejšího dlati, než že podávají da-

rebné interpelace, pro prý vláda to neb ono v tisku

zabavila. Takovou interpelací dostává se zakázané tisko-

vin úplné ochrany, smí se beztrestn dále tisknouti a

rozšiovati. Na tento zpsob pispívají poslanci k sesu-

rovní našeho asopisectva, k ubíjení mravnosti a k po-

tupování Zachovalých oban. Co trpí náboženství, víra



— 579 —

a církev od celého tisku a od špatných eník, pesa-
huje již všechny meze slušnosti. Bohužel, není nadje,

že by se to u nás brzo polepšilo.

Nejlépe se vede židm podvodníkm, když dosta-

nou do spár njakého šlechtice. Toho díve nepustí,

až jej ožebraí.

Koncem prosince 1909 pinesl »ech« následující

zprávu: Rozmailáprincezna. Staré dluhy Koburské
princezny Luisy iní as 1 5,000.000 K. Kolik iní její

nové dluhy, neví se ješt. Po otci, králi Leopoldu II.,

zddila však princezna pouze 5,000.000 K, ímž dluhy

své nevyrovná. Princezna dluhuje v hotelu Westminster
v Paíži 260.000 frank

;
hotel Austria v Paíži má za

ní 80.000 ; hotel Bristol v Berlín 40.000 ;
hotel Rivi-

era Palace v Monte Carlo 60.000. Více než miliion ob-

nášejí dluhy v obchodech
;

klenotník Lacloche v Paíži

300.000 frank; Hartoc v Paíži 186.000; klenotník De-
riot v Paíži 103.000; Paquin, módní atelier v Paíži

6.000; Romond a spol. v Paíži 14.189; bratí Oppen-
heimerové v Paíži 8717; Douzet, módní atelier v Pa-

íži, 350.000
; Koch ve Frankfurtu n. M. 38.000 marek.

Smnení dluhy u jistého konsorcia berlínských penž-
ník iní 1,500.000 marek.

Nejvíc dluh udlala však princezna Luisa kupo-

váním statk, které platila vždy jen smnkami. Tak kou-

pila hrabnka od hr. Szaparyho v jižních Uhrách statek

za 3,500.000 K. Statek Tattendorf u Vid. Nov. Msta
koupila princezna od jednoho advokáta za 400.000 a

zaplatila smnkami, které advokát zpenžil
;

princezna

však na statek pjky nedostala. Ped dvma roky kou-

pila princezna statek Ammersce v horních Bavoích za

1,000.000 marek. V nejnovjší dob pak koupila statek

v Uhrách za 1,500.000. Dluhy ve Vídni obnášely 3 mil.

724.000 K ;
z toho bylo zaplaceno dvorní pokladnou

koburskou 1,311.000, kurátorem likvidováno 895.000,

zbytek 1,518.000 K zavázala se princezna sama zapla-

titi, jestliže ddictvím neb darováním nabude penz.
Mezi vídeskými viteli se uvádjí: módní atelier Dre-

coll 130.000 K, módní atelier Jungmann 522.000, Gu-
stav Beer 25.000, dr. Barber 88.000, módní atelier Spit-

zer 21.000, módní atelier Schlesinger 15.000, ddicové
Steinerovi 14.000, C. H. Berger 9.800, Waizer ve Flo-

ridov 60.000, své bývalé prvodkyni paní Stoegerové

dluží princezna 400.000 K.

37
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Mnoholi million židé si na dceích krále Leo-

polda vyzískali tžko íci. Sám král Leopold ml tajem-

níka žida Wienera.

Jistý socín chtl vyzráti na knzi a pijíti lehko

k penzm. » Lidové Listy « pinesly 8. kvtna 1909
tuto zprávu.

Pronásledovaný knz. tenái naši budou se pama-
tovati na zprávu, kterou jsme pinesli na tchto místech

v únoru t. r. Jistý starší fará na eskobrodsku byl po
24 letech žalován na uznání otcovství »dítte«, jemuž
jest nyní 25 let. Matka tohoto >dítte« provdala se

ped 14 lety za sociálního demokrata. Galantní pan
manžel neptal prý se nikdy po pvodci tohoto pírstku,
který nžná cho pinesla do mladé domácnosti. Teprve
letos — po tvrt století po prvé — otevela se písahou
prý vázaná ústa paní manželky a prozradila mužíkovi
tíživé tajemství, že papinkem jejího » dítte « je pan
fará S v B. Páni manželé šli na faráe »po dobrém «.

Af zaplatí nkolik set a budou tiši. Pan fará ovšem
podkoval se nejprvé za est a dvru, s kterou ho po-

ctili otcovstvím 251etého »dítte«, pak ale oba poestné
pány manžely u vdomí absolutní své neviny — vyhodil.

Po nkolika bezvýsledných pokusech vydírání penz zaža-

loval sociáln-demokratický poslanec žid Dr. Winter

p. faráe na uznání otcovství.

Akoliv pi celém úmysln roztahovaném líení ne-

vyšla na jevo žádná uritá okolnost, potvrzující dj ža-

lobní, naopak jasn bylo prokázáno, že fará otcem » dí-

ttem nebyl a býti nemohl, dal pokrokový mladý pan
soudní adjunkt s »maceškou« v kabátové dírce, místo

žalob, a tak se stal pan fará »otcem«, aniž by kdy
o »matku« jen zavadil. Blahoslavená Volná Myšlenko!
Pan fará jest však skromným lovkem, a podkoval
se za pkný dárek pán adjunktv, odvolav se z rozsudku

k zemskému soudu. Pi odvolacím líení 15. dubna zru-

šil c. k. zemský soud rozsudek eskobrodského soudce

jako zákonem neodvodnný a naídil líení nové. Dne
3. t. m. konalo se líení ped tylenným senátem

zemského soudu v Praze, žaloba socialist byla jako

naprosto neodvodnná a niím neprokázaná zamítnuta

a žalobci odsouzeni k náhrad útrat farái S. — Tento
proces jest velice pouný. Dokud byl p. fará S. na

chudém obroí, nenapadlo poestné manžely ani ve snu

obviovati ho z njakého otcovští. Teprve když dostal
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se na obroí bohatší, a což hlavní, když zaal organiso-

vati kesanský lid a odhalovati socialistický švindl, když

stal se nepohodlným pokrokám a socialistm, vyruko-

vali s — otcovstvím, aby uinili faráe neškodným. Jen

že komplot se nevydail. Ale zpsobili pi nejmenším
farái trapných chvil, vláeli ho blátem svých žurnál,

tísnili pomluvou a zpsobili spoustu útrat, ponvadž
si na » protistran « nelze co vžiti. Takhle se »mstí«

socialisté a volnomyšlenkái svým politickým protivní-

km, to jest »osvtná« jejich práce, jejich pokrokový
»protiklerikalismus«.

»ech« pinesl dne 1. ledna 1910 tento doklad.

Jak sociální demokraté hospodaí. V Turin zalo-

žilo obyvatelstvo, z nejvtší ásti katolické, dlnictvu

zvláštní spolek. Spolek ten postavil si též dlnický
dm. Sociální demokraté bhem nkolika let strhli na

sebe správu celého podniku, který vzdor tomu, že když

byl sociálním demokratm postoupen, ml jmní 700.000

lir — nyní v rudé správ stal se passivním. Pi letošní

valné hromad rudí správcové již pedem oznámili, že

podnik ten bude i píšt passivním. Zárove uveej-
nili páni obžník, v nmž dokazují, že má-li býti ústav

zachránn, bude potebí, by nemocní lenové — dlníci
— se spokojili s menší nemocenskou podporou. Vt-
šina lenstva však zcela správn poukazovala k tomu,

že má-li býti šeteno —- má správa sama pedcházeti
dobrým píkladem. Rudí pánové v teplém hnízdeku
usadili totiž celou spoustu svých agitátor, kteí sice

mají krásný plat, ale žádnou práci. Pi valné hromad
však pedstavenstvo terrorem a pomocí mladých dl-
ník pi hlasování zvítzilo. Bude se tedy šetit na

nebohém dlníkovi.

Z Moravy ohlásil »ech« tento pípad.
Opt uitelská zpronevra. V Huštnovicích u Uh.

Hradišt byla dne 14. prosince vzata do vyšetovací
vazby u krajského soudu v Uh. Hradišti cho tamj-
šího naduitele a poštmistrová Olga Chlapíková pro

zpronevru v úad. Revidenti zjistili dosud zpronevru
na 20.000 K. Podvodné manipulace provádla paní

naduitelová již po delší dobu. Pi první revisi ped
rokem shledány nepoádky a zjištn schodek, než vc
ututlána. Chlapíková zadržovala si annuity hypotení bance
jednotlivými dlužníky zasílané. Klín vytloukala pak klí-

nem. Tak z Huštnovic do Brna potebovaly splátky
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k doprav 198, 492, 230, 208 a 131 dn. Mimo to na
píklad na obálce hypotení banky, jež byla opatena
razítkem ze dne 1. prosince 1908 a již doruila paní
poštmistrová teprve po roce, jednoduše z 1908 udlala
inkoustem 1909. Na podvod se pišlo, když pijel do
místní Raifíeisenky revisor.

Raiffeisenka vykazovala zaslaných 3000 K ústedí
již skorém ped rokem, revisor z ústedí však ped-
stavenstvu oznámil, že v ústedí neobdrželi nieho. Mi-

mo to na etné dlužníky byly hypotení bankou vedeny
exekuce. Paní poštmistrová vždy den ped dražbou splátku

poslala a tak exekuce byla zastavena. Naduitel Chlapík
hlásil se vždy k pokrokáské stran a velikou prkop-
nicí pokroku byla jeho manželka — defraudantka. V po-

slední dob se na »organisovanou pokrokovou rodinu

uitelskou« neštstí jaksi sype. Kudrná, Stulík, Chlapí-

ková, to ani ne za tvrt roku mnoho najednou k do-

brému zažití. Snad už dají pokrokoví eníci katolíkm
s Drozdem pokoj.

V sousedních Babicích se opt dle našich zpráv

cosi nepíjemného pro pokrokové a sociáln-demokra-

tické agrární panstvo chystá. Neopomeneme o tom, až

to propukne, podati zprávu. Jako zajímavost uvádíme,

že pan naduitel Chlapík, velký pokroká, když vidl,

že je zle, obrátil se o pomoc na rzné knze. Není
nám známo, dal-li se nkdo napálit

!

Národní Politika pinesla 4. ledna 1910 tuto zprávu.

Zatení vídeských banké. Na žádost zdejšího poli-

cejního editelství byl vera ve Vídni zaten majitel

smnárny Theodor Kohn (Víde 1., Kárnthner Ring) a

jeho remissier Fritz Roth (Víde I., Rotenturmstrasse

17). Tomuto zatení zavdalo podnt trestní oznámení
eské banky v Praze proti bývalým jejím bursovním
spekulantm Ferdinandu Houžvikovi, uiteli v Liboci,

a Václavu Schmidtovi, pošt. oficiálu v Praze, pro zloin
vydírání podané. Zmínní dva spekulanti žádali za vrá-

cení bursovního depot sloužícího jako krytí jejich bur-

sovních závazk u eské banky, popírajíce podání a

pravost bursovních píkaz udlených bývalému dispo-

nentu Josefu Koínkovi. Jest pirozeno, že banka proti

tomuto nesprávnému vymáhání, aby depot bylo vráceno,

se opela tím, že podala u c. k. zemského co trestního

soudu v Praze proti nim oznámení pro zloin vy-

dírání.
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V prbhu vyšetování vyšlo mimo jiné na jevo,

že u banky díve ve službách se nalézavší disponent

Josef Koínek s vídeskou firmou bankovní Theodor
Kohn prostednictvím jejího pražského zástupce Frítze

Rotha (nyní ve Vídni) udržoval podvodné spojení pokud
se úadování jeho týe. Tímto podvodným stykem byla

banka poškozena. Materiál dkaz získaných zdejším po-

licejním iditelstvím pimlo toto, že zatklo jmenova-
ného pachatele úedníka a že po jeho doznání zakroilo

u policejního íditelství ve Vídni o zatení Kohna a

Rotha, což se také stalo. Banka neutrpí nijakou zna-
njší škodu, ponvadž v odkrytém a získaném materiálu

má dostatenou záruku k hojení se na Theodoru Koh-
novi a jeho píbuzenstvu, které vládne vtším jmním.
Mimo to byly zabaveny bývalému disponentu Koínkovi
cenné papíry jeho, které nabídl jako ástenou úhradu

za zpsobené škody.

XXX. Vzory rzných podvodník.
V'

eský Západ« pinesl 30. prosince 1909 tuto zprávu:

Sušice. Sociální demokrat a dlení majetku. Opt
podailo se nám zachytiti pouný obrázek, jak vypadati

to nkdy bude v sociáln-demokratickém ráji, až lidstvo

bude provádti ideje soc.-demokratické. Jest to pípad,
jenž skvlé svtlo vrhá na pomry, které by nastaly

tehdáž, až lidstvo zbaví se všeho, co nejdražšího pro
nj je a býti musí : totiž víry. Propadlo by v pelech

atheismu. Obrázek, jejž podáváme, dokazuje, že pomry
spoleenské staly by se pak úpln nesnesitelnými. Nastal

by zde bezohledný vražedný boj o zlepšení existenních
pomr silnjších vi slabším a nebylo by šeteno pak
nieho, jen aby na troskách zmaené existence spolu-

blížních hodovalo se a užívalo. Na dkaz toho uvádíme

:

K dlnici Marii Brejchové, známé to sociální demokratce
pibyl po dvakráte na návštvu její švakr, známý to zu-

ivý demokrat, povždy po nkolik dní se u ní zdržoval,

zpíjemuje si návštvu svou vycházkami do hostinc
atd. Ke cti hostitelce uvádíme, že pes to, že pracným
a namahavým zpsobem vezdejší chléb vydlává, hledla
všemožn, aby svého hosta co nejvíce uctila. Le to

stoupenci volného požitkáství nepostailo. I odcizil své

švakrové ze skín asi 170 K v spoitelní knížce ulo-
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žené a užíval volných radostí, až peníze došly. Brej-

chová, která netušíc ani toho nejmenšího, neuinila žádnou
domácí prohlídku po odchodu istého hosta. Až nyní

zvýšená poteba penz donutila ji, by sáhla do úspor.

Kdo popíše její leknutí a úžas, když sdleno jí u mst-
ské spoitelny, že peníze, jež na knížku v obnosu 170 K
uloženy mla, byly švakrem vyzvednuty. Nepejeme ze

zásady ani nepíteli našemu nic zlého, a proto litujeme

ubohé, jež za svou dobrotu tak hanebn byla odm-
nna. Na nešlechetného švagra uinno bylo patiné
oznámení.

»ech« oznámil v prosinci 1909 tento pípad:

Nový Kudrná? »eské Slovo « dovídá se o hospo-

dáství eskoslovanské soc. demokracie ve Vídni toto

:

» Strana soc. demokratická koupila letos velkou tiskárnu

na jméno »Kubálek a spol.«, ve vedení vedle soudr. Ku-
bálka zaujímal vynikající místo také poslanec Tomášek.
Soudruh Kubálek byl editelem tiskárny a zárove ad-

ministrátorem »Dlnických List«. Soudruh Nmec, jenž

spolu s Hrazdrou vydává ve Vídni »Illustrované Listy «,

jest zárove akvisitérem »Dlnických List«, pro které

obstarával celou inserci. Nyní z ista jasna soudruh Ku-
bálek byl vylouen ze strany a koupil si vlastní tiskárnu

rovnž v V. okresu (Zentagasse). Vylouení stalo se po
dvrné schzi, na níž bylo jednáno hlavn o vedení

knih v dlnické tiskárn, jakož i o odvádní penz za

inserci »Dlnických List«. Dlnická tiskárna octla se

v krisi a vedení strany napíná všechny síly, aby zabrá-

nilo veejnému skandálu. Odkud soudruh Kubálek vzal

peníze na koupi nové tiskárny, není známo. Praví se,

že z jakéhosi ddictví. Také s » Illustr. Listy « to praská

a spoleníci hledají kupce.

«

»Národní Politika« pinesla o židovce Fuchsové
tento referát ze soudní sín 1. prosince 1909 ve sporu

paní Hoejší.

V roce 1903 vysthoval se z Písku soukromník pan
Antonín H., prodav svou usedlost, a usadil se pak

v Praze. Zde seznámil se záhy s podnikatelem staveb,

nyní již zemelým Leop. S., k nmuž pojal dvru tak

velikou, že mu pozdji svil mnoho cenných papír,
ba i hotové peníze. Ale dvivost ona sklamala ho ne-

horázn: pišel o všecko a nedosáhl úhrady ani z po-

zstalosti podnikatelovy . . .
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Styky tmito poškozena byla však citeln i man-
želka pana H., Barbora, která, když se roku 1906 pro-

vdávala, pinesla muži vnem všecky svoje úspory, zále-

žející zejména ve dvou knížkách Mstské spoitelny

pražské, znjících na úhrnný obnos 7894 K 57 h. Také
tyto ob knížky byly v srpnu 1906 podnikateli zapj-
eny a to — jak Leopold S. udával — za tím úelem,
aby se jimi mohl u jistého penžního ústavu vykázati

a takto spíše úvr si opatiti. Za dva dny mly býti

knížky opt vráceny, ale stálo paní Barboru H. velkého

namáhání, aby je dostala zpt. Nebylo tedy divu, že

když se podnikatel staveb v záí 1906 optného vypj-
ení knížek onch dožadoval, byl naprosto odmítnut

a musil odejiti s nepoízenou. Téhož dne však, ješt

dopoledne, pišla k paní H., jak žaloba vypravuje, dcera

podnikatelova, tehdy 181etá Irma, zvala ji velice snažn
na svou svatbu a v rozmluv svila se jí s nesnází,

která ješt v poslední chvíli satek zmaiti hrozí. Musí
prý svému ženichu složití u advokáta 20.000 zlatých,

do kteréž sumy se jí nkolik tisíc korun nedostává;

její nastávající tchýn pak je tak zlá, že by byla s to

ješt v poslední chvíli spojení pekaziti. Prosby tyto e-
lily ovšem zase jen k dosažení toho, o usiloval již otec

Irmy. Mladá nevsta žádala, aby jí paní H. zapjila na

zcela krátkou dobu své spoitelní knížky, které ml již

otec a jež chtla nyní piložiti k vnu. Pláem a nákem
jejím dala se paní H. po delším odporu obmkiti, na-

byvši z ujišování jejího plné jistoty, že do dvou dn
bude míti ob své knížky na 8000 korun znjící zase

doma. Tak vyliuje toto poínání Irmy S. obžalovací spis,

který pipojuje také hned smutný dodatek, že paní Bar-

bora H. svých knížek nikdy více nespatila a o svoje

úspory, jež od r. 1884 pracn schránla a peliv uklá-

dala, na dobro pišla. Po dvou dnech — když knížky

nebyly navráceny — jala se paní H. o n upomínati.

Ale nezastala slenu Irmu doma. Hned na to byli man-
želé H. nuceni odejeti do Horních Rakous, aby tam pe-
vzali hospodáství na jakési usedlosti. Že by mohli
o své knížky pijíti, ani ve snu jim nenapadlo, proto

se o n také njakou dobu ani nehlásili. A tím práv
chybili. Po svém návratu dožadovali se vrácení svého
majetku znovu, ale marn; bu nebyl pro n »nikdo
doma«, anebo dostávalo se jim za odpov jen chlácho-

lení a odkazování na dobu pozdjší.
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V íjnu 1908 zemel Leopold S., otec Irmy. Po
jeho smrti došla paní Barbora H. do bytu jeho dcery,

jež se mezitím byla provdala za obchodníka F. a nyní

zcela resolutn vymáhala navrácení spoitelních knížek.

Dostalo se jí však odpovdi netušené, pímo ohromující.

Mladá žena zapela, že by kdy jaké spoitelní knížky si

byla vypjila. A stála tvrdošíjn na svém, že o niem
neví . . .

Jinak mluvil její manžel, který žádal p. H. snažn,
aby žádných soudních krok neinila, ježto je jeho

pevným úmyslem, všecko po dobrém urovnati. Zatím se

ukázalo, že pozstalost po otci Irmin je úpln pasivní.

Ze sám pišel u nho o peníze. Avšak co se stalo se

spoitelními knížkami pí. Barbory H.?
Na to ásten podává vysvtlení svdectví, které

luin il ve vyšetování pokladník pražské Všeobecné zá-

ložny. Leopold S. byl s tímto penžním ústavem ve spo-

jení a požíval od nho stavebního úvru. Aby tento

úvr mohl býti v srpnu 1906 prodloužen, bylo teba
njaké jistoty. A je zjištno, že když si podnikatel ony
ob knížky od pana H. poprvé vypjil, skuten je

Všeobecné záložn do zástavy dal. To se stalo dne
21. srpna 1906; po dvou týdnech dlužník vypjený
obnos (8350 K) zaplatil a knížky mu byly vráceny.

Avšak je zjištno dále i to, že zmínné knížky byly

i po druhé — dne 25. záí 1906 — dány záložn do
zástavy a že bylo na n podnikateli pjeno tentokráte

8150 K po nkolika ástkách. Žaloba tudy dovozuje, že

Irma F., obdrževši tenkrát od pí. Barbory H. ony dv
spoitelní knížky, pedala je svému otci, který je dal do
záložny a vypjil si na n peníze, nikoli však na stavby

— jak v ústav tvrdil — nýbrž na vno své dcery.

Všeobecná záložna tchto knížek pozdji také použila

k svému uspokojení a vybrala na n ástku úhrnných
8727 K 11 h.

Ponvadž Leopold S. byl již mrtev, mohla se po-

škozená paní Barbora H. hojiti výhradn na dcei jeho

Irm F., která ovšem také sama je obviována z pod-

vodného vylákání obou knížek. Irma F. octla se násled-

kem toho vera ped porotou, které pedsedal p. vrch.

rada Bartheldy. Veejným žalobcem byl soudce pan

Ondrzejewi, obžalovanou hájil advokát pan dr. Schauer,

kdežto soukromou úastníci paní Barboru H. zastupoval

advokát p. dr. Šebesta.
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Obvinná setrvávala na svých výpovdích z vyšeto-

vání a popírala naprosto, že by byla knížky obdržela a

také vbec o n sama žádala. Pi konfrontaci její s po-

škozenou došlo k výjevm dosti pohnutým. Když paní

Barbora H. skonila svou svdeckou výpov, velice

obšírnou, pistoupila obžalovaná k ní a s pláem zvolala:

» Pamatujte, paní, že jste písahala... vždy to vše, co

povídáte, je vymyšleno, pro mne chcete uvrhnouti do
záhuby?« Pedseda byl nucen napomenouti obvinnou,
aby byla klidná. Také výslechy svdk neminuly bez

rozilujících scén. Advokát pan dr. Špaek, u nhož ped
satkem obžalované bylo vno její zaplaceno, vyslýchán

byv jako svdek, vyprávl ve svém výslechu, kterak po-

zdji, když zvdl, z eho je Irma F. obviována manžely
H-ovými, domlouval jí, aby mu ekla pravdu, zdali sku-

ten od nich knížky obdržela. Pi tom, jak doznává,

nešetrn jí pipomenul, že H-ovi »jsou schopni všecko

odpísáhnout«.
Advokát p. dr. Šebesta^ pi tchto slovech svdko-

vých žádá, aby byl p. dr. Špaek pedsedou napomenut
a vyhrazuje si souasn trestní stíhání svdka pro urážku

svých klient. Svdek dr. Špaek na to prohlašuje, že

se mu paní Irma F. zapísahala, že od paní H. žádné

knížky nedostala. Svdk vyslechnuta byla celá ada. Vý-
povdi jich nezmenšily sice podezení, jež vi obžalo-

vané vznesla žaloba, le naprosto usvdujícího dkazu
o vin její rovnž nezjednávaly. A by i z etných vý-

rok tchto dalo se souditi, že pí. Irma F. se zloinu
podvodu skuten dopustila, nikdo nedovedl s uritostí

íci, uinila-li tak ve svém vlastním p ospchu nebo ve

snaze, pispti otci. Jisté záhady zstaly v prbhu líení

nevysvtleny ... le na tolik dalo se s bezpeností sou-

diti, že hlavní vinník unikl spravedlnosti svou smrtí . .

.

A manžel obžalované, který snad mohl podati svdectví
nadmíru závažné, zemel ped nkolika msíci rovnž.
Následkem nedostatku pímých dkaz jakož i pod vlivem

skvlé ei obhájce p. dra Schauera, která byla podepena
ješt replikou, sluší piítati, že porotcové na otázku viny

odpovdli jednohlasn záporn. Soud vynesl pak po
celodenním líení o pl 11. hod. v noci rozsudek, jímž

se obžalovaná sprošfuje obžaloby.

Otec šikovné Irmy, žid Sametz, zavas se uchýlil do
lna Abrahamova. Naši novinái zde opt zamlují žida

a židovku.
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Velice sensaní pípad o židovské podlosti pinesla

»Nár. Pol.« 13. ledna 1910:

Historie o stu korun neb útrapy penžního listo-

noše. Dne 14. srpna m. r. dopoledne doruoval Václav

Ostrovský, poštovní listonoš v Praze-Libni, firm Kristen

a spol., továrna hlazených koží v Libni, dv penžní po-

ukázky na obnos 618 kor. Peníze vyplácel veejné spo-

lenici firmy pí. Františce Kristenové, která na otázku

jeho, zda vyplacený obnos se shoduje, odvtila, že ano,

a podepsavši penžní poukázky, peníze pijala. Listonoš

skoniv pochzku, vrátil se na poštovní úad, kde vykonal

vyútování (peníze, které stranám listonoš nemohl doru-

iti, se vrátí poštovnímu úedníku, pebývá-li mu njaký
obnos, musí jej odevzdati úedníku

;
schází-li mu však

nco, musí vše doplatiti ze své kapsy) a ponvadž odpo-
ledne ml prázdno a druhého dne byla nedle, odejel

navštívit svoji rodinu na venkov. Pi vyútování shodo-

valo se mu vše na halé. Ale veer telefonoval spoleník
firmy Kristenovy p. Markus Mautner na poštovní úad
libeský, že jim schází v pokladn 100 korun a vyslovil

podezení, že je listonoš pi vyplácení poštovních po-

ukázek nedodal. Pozdji dostavil se p. Mautner na po-

štovní úad osobn a zde k zástupci nepítomného správce

pošty p. oficiálu Jos. Selingerovi urit se vyslovil, že

listonoš Ostrovský onch 100 kor. nedodal. Zárove však

doznal, že schodek objevil teprve po 6. hodin veer,
tedy po obvyklé sobotní výplat továrního dlnictva.

V pondlí ráno nastoupil listonoš službu a zvdv od
úedníka, z eho jest obvinn, šel ihned do závodu firmy

Kristenovy, by vysvtlil, že omyl s jeho strany jest úpln
vylouen. Le p. Mautner a pí. Kristenová trvali na svém,

a p. Mautner dostavil se opt na poštovní úad, kde vy-

slovil podezení, že listonoš onch 100 kor. úmysln pro

sebe zadržel. Na radu p. oficiála Selingera obešel listonoš

všecky adresáty a firmy, jimž v sobotu peníze doruoval,
zda se u nkoho nepedal, a výsledek (ovšem záporný^

sdlil firm Kristen a spol., kde mimo jiné pravil, že jest

již pes 14 rok listonošem, službu konal vždy poctiv
a ádn, u všech adresát jest oblíben a znám, jako úpln
spolehlivý listonoš, že nyní pes všecko dosavadní tolika-

leté svdomité jednání bude vzat do vyšetování a žádal

pana Mautnera, aby mu vdom nekivdil. Jako odpov
na svoji žádost dostal dne 20. srpna m. r. od právního

zástupce firmy Kristen a spol. výzvu, aby onch 100 kor.
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do 21. srpna zaplatil, jinak že bude proti nmu zakro-

eno cestou právní. Tžce podezívaný listonoš oznámil

vše sám iditelství pošt a telegrafu a žádal, by zavedeno
bylo vyšetování a dáno mu svolení, by se mohl soudn
domáhati zadostuinní. Než také oba spoleníci poslali

dne 23. srpna iditelství dopis, ve kterém tvrdili, že vy-

užil nevdomosti pí. Kristenové a dal jí místo dvou ba-

lík stíbrných penz po 1 00 kor. dva balíky po 50 kor.,

a že mohou podobný pípad, »kde se však jednalo pouze
o 20 korun a kde píjemce penz vi p. Ostrovskému
byl opatrnjší a jej ihned mezi nebo za dvemi chytil

a si doplatiti dal«, dokázati. Zavedeným úedním vyše-

továním nebylo však na obviovaném listonoši shledáno

žádné viny, a týž podal na p. Mautnera a pí. Kristenovou

žalobu pro urážku na cti. Pi líení v síni okresního

soudce p. Hevery trval obžalovaný Mautner na všem, co

psal a díve tvrdil, a dokazoval, že soukromý žalobce

jest v doruování penz nespolehlivý, o emž nabídl dkaz
pravdy. Podobn vypovídala obžalovaná pí. Kristenová.

Ale dkaz pravdy se nezdail. Vedení svdkové, p. Fr.

Hráek, hodiná v Libni, a jeho dcera Liduška pod pí-
sahou vypovdli, že listonoš Ostrovský peníze vždy
správn jim doruil, a svdek p. Pavel Piek, pednosta
stanice v Libni, vypovídal podobn. Jen jednou se listonoš

o malý obnos zmýlil k vlastní škod
;
ponvadž se to

stalo již ped lety, neví svdek, zda chybu zjistili hned
i pozdji. V dsledcích toho uznal soudce pan Hevera
oba obžalované, p. Mautnera a pí. Kristenovou, vinnými
pestupkem proti bezpenosti cti dle § 488. trest. zák.

a odsoudil každého k penžité pokut 20 kor., event. do
vzení na 48 hodin a k náhrad útrat v obnosu 105 kor.

20 hal. Proti rozsudku podali ob strany odvolání

;

obžalovaní co do viny a trestu, soukromý žalobce pak
z nízké výmry trestu. Ale zemský trestní soud jako

soud odvolací za pedsednictví rady vrch. zem. soudu
Deworezského potvrdil rozsudek první instance v plném
rozsahu. Také civilní žaloba, kterou firma Kristen

a spol. podala na listonoše p. Ostrovského na zaplacení

100 korun u okresního soudu žižkovského, byla za-

mítnuta.

»Cech« pinesl 20. února 1910 tyto pípady:
Sociální demokraté nekradou. Peasto jsme v našem

list oznamovali krádeže rzných tch sociáln-demo-
kratických pokladník atd. Nebudeme tudíž opakovat
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ješt jednou jména tchto »poctivc«. — Vídeský list

»Christlich-socialer Arbeiter - Zeitung« pináší zajímavý

seznam rudých Kudrná. Ovšem že pináší jen ty

zprávy, jež se mu pímo do ruky dostaly. Bývají to

valnou vtšinou rudí pedáci, kteí pi svých agitacích

nadávají z plných plic na »zlodjské buržoy« a nabízejí

svou »obtavou« pomoc k ochran lidu. Pak ukradnou
peníze chudých dlník a hajdy do Ameriky neb jinam,

kam ruka evropského etníka tžko dosáhne. »Christl.-

soc. Arb.-Z.« tudíž nyní aspo krátce shrnuje zprávy
které se jí pímo do ruky dostaly za rok 1909. Pr-
mrn za každých 5 dní v tom roce dostala zprávu

0 novém zlodjském rudém kasírovi. ,

Uveejuje jména defraudant, obnosy jimi v roce

1909 ukradené a délku trestu, pokud byli od etník po-

lapeni, tímto poadem : Harrer (65 K), Iseppe (800 K),

Kiesewetter (720 K, 4 msíce), Ludvík Polgar (160 K),

Schógel, Schubert (3000 K), Steiner (295 K), Uranschek
(666*24 K, 6 msíc), Wabra (816 K). O tchto pípadech
»Christl.-soc. Arb.-Z.« pece výjimkou již díve psal šíe.

Mimo to sdluje pípady, jež díve nezaznamenal
:
Josef

Bellagh, alouník, Budapeš, 1500 K; Bergbahn, kasír.

Gdasko; kasír Denner, Waltershausen, 3200 M.; Dobler,

dlník, Mnichov, 1970 M.; Frholz, Solothurn, 4000 fr.;

Gráger, Mohu, 2142 M., 6 ms.
;

Grassinger, pístavní

dlník, Mannheim, 1100 M., 5V2 ms.; sklá Grtitz-

macher, Libava, 569 M., 9 ms.
;
devodlník Heider,

Lehnice, 625 M.
;

píst, dlník Kablau,
v
Memel, 760 M.,

1 r. 14 ms.; devodlník Kassube, Šttin, 9 msíc;
textilní dlník Kássner, Landshut, 700 M., 3 ms.

;
malí

Keibetz ve Štyr. Hradci, 285*96 K, 8 ms. ;
Kilián,

Karlovy Vary
;
brusi diamant Ignác Klein, Aschaffen-

burg, 2 ms.; zedník Kniepen, Geresheim, 1000 M.

;

kasír Kónig, Rixdorf, 60.000 M.; tovární dlník Kraup,

Halle; zedník Norbert Krenn, Vortsberg, 125 K; textilní

dlník Kroschwald, Rychnov u Žitavy, 800 M.
;

kasír

Kudrná, Rokytník
;

Josef Kuppelwiesser, železniní zí-

zenec, Meran, 200 K, 1 ms.; Kuss, horník, Bruch, 130
kor.; Lerch, Landškroun, 600 K ;

kasír Lck, Dislaken,

530 M.
;
Lux, Friedeberg, 50 K

;
pomocný dlník v tis-

kárn Mahler, Štyr. Hradec
;
Minke, Offenbach, 500 M.

;

kamenodlník Novack, Wurzen, 1479*73 M., 6 ms.;
saze Pelle, Benátky, 8500 lir

;
malí Pftzner, Karlovy

Vary; devodlník Prettner, Friesach
;

zedník Reinelt,
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Liberec, 230 K, 6 ms.
;

kasír Riefer, Saarbriicken; ka-

menodlník Ritter, Víde XIV., 430 kor.
; Rockmann,

4000 M., 6 mš. ; Róttger, Remscheid, 2700 M.
;
peka

Sackmann, Feldkirchen
;
pomocný dlník tiskaský Sga-

netti, Št. Hradec; Siegl, Hóchst, 140 M., 6 týdn ;
Stelt,

tovární dlník, Dsseldorf, 1280 M., 6 ms.; Tanzer,

Karlovy Vary; devodlník Walther, Lehnice, 625 M.

;

Weichler, textil, dlník, Kešice
;
zámeník Weidmann,

Víde X., 2800 K, 5 ms.; kasír Wolf, Darmstadt; Wunda,
textilní dlník, St. Poltn, 400 K ;

zedník Zeglin, Berlín,

150 marek.

Ovšem, vtšina krádeží zstane ped veejností uta-

jena. Pokud to jde, podepíše zlodjský kasír nebo jiný

inovník listinu, kterou se stvrzuje jeho zpronevra a

na níž se zavazuje dle možnosti ukradený obnos na-

hraditi. A konec. Leckde (na p. v Bavorsku) již mají

takové listiny vytištny do zásoby
;

v pípad krádeže

do listiny jen se vepíšou cifry, datum a hotovo. —
Mimo tuto jmenované rudé defraudace kradli rudí zlo-

dji roku 1909 v Attersee, v Basileji, Bonnu (147 M.),

Erbisdorfu (134*80 M.), Chlumu (Kul) (2500 K), Ludwigs-
hafenu (1100 M.), v Novi Ligure (7000 lir) atd. O n-
kterých tchto defraudacích také jsme se zmínili. A tací

agitátoi, kteí kradou dlnické peníze po fabricku, prý
chtjí proletariátu pomáhat

!

Židovstvo v Uhrách. Uherský uenec Ladislav Fe-

nyes vydal práv zajímavou statistiku, jež dokazuje, jak

bájen rapidn vzrostlo v Uhrách židovstvo. V r. 1785
bylo v Uhrách pouze 75.000 žid. V roce 1870 bylo

jich dle sítání 552.133. A dnes, po necelých tyiceti

letech, je v Uhrách žid pes 1 million. V samotné
Pešti je jich 200.000. Pdy mají židé v Uhrách pes
6 million jiter a vtší uherská židovská msta rok od
roku dostávají výslovn židovský charakter. — To vše

nabyli židé podvody.

Olomoucký »Pozor« pinesl 28. listopadu 1907
tuto zprávu:

Teprve nyní poznati lze dosah pádu smnárny
W. C. Hirsch v Olomouci. Oproti passivm ve výši

1,200.000 K stojí tak nepatrná aktiva, že na vitele
nedostane se ani celé 1 pro. Pi inventue nalezlo se

na hotovosti v pokladn všeho všudy 323 K. Ponvadž
majitel smnárny Kaisersheimb byl spolumajitelem pivo-
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varu ve Velké Bystici (jeho polovice na pivovaru tom
jest úpln pedlužena), dá se ekati v brzku, že pivovar

ten pijde do prodeje. Pád smnárny W. C. Hirsch vy-

volal veliký otes na Olomoucku, což pozorovati lze

nejlépe na nkterých smnárnách nmeckých soukrom-
ník, ze kterých vkladatelé houfn poínali peníze své

vyzdvihovati.

Podle vzoru Hirsche pracují židé všudy. Žid Kohn
v Solnohrad zpronevil spoivcm 3,500.000 K. Mnozí
církevní hodnostái pišli u žida o peníze, zrovna jako

u Hirsche.

»ech« pinesl o tom 5. února 1910 tento lánek:
V Solnohrad dal se na útk podvodník vtšího typu,

Kohn, národnosti vbec známé, jenž si dal jméno
»banké«. Jeho pomaha, jenž dal si jméno prokuristy,

a který, když již na nikom nebylo co bráti a rváti, sám
si vzal život. Je to sice stará historie, jež však vždy
zstává novou. Bankéi toho druhu obas odvažují se

na veejnost, aby ukázali, že se o nich mluví a píše, a

že jejich jména blýskají se v tuných inserátech, aby
ukázali, jak se všecko s penzi k nim hrne a lehko-

vrné publikum do jejich pokoutních kanceláí se svými

úsporami se hrne. Takoví pokoutní bankéi, usazující se

v pokoutních mstech, požívají dvry lidu. Mnohým
též imponuje titul bankée a je tomu povden, mohl-li

mu své úspory sviti. Banké, jenž se usazuje na ven-

kov, jest obyejn chuasem, jenž sotva je s to zaplatit

první a druhou inži a nábytek na úvr vzatý. Na burse

bývá tak dobe zapsán, že se tam nesmí ani ukázati.

Co výborn dovede, jest, že umí nezkušenému lovku
imponovati, že si dovede dáti nátr obchodníka reelního,

vychloubá se známostmi s velmožnými pány, jak to

vbec dlají rytíi vyšší zlodjské industrie. Ón sám
pímé spojení s velikou bursou nemá, nýbrž bývá pouhým
agentem, nadhánem vtšího bankée, jenž mu vyplácí

provisi.

Z mnohých soudních líení se dovídáme, že tito

pokoutní bankéi jsou odvážlivými hrái na burse a že

zacházejí se svými zákazníky náramn podvodn, pímo
bezohledn.

Kdosi z venkova uloží mu, aby na jeho jméno kou-

pil 1000 kreditek. iní to v nadji, že papír tento bude
stoupati. Avšak na burse nevyzná se vždycky ani nejdr-

banjší bursián. Banké dle politické situace má za to,
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že papír tento bude klesati. On akcie tyto nekoupí, ale

napíše je na jméno zákazníkovo, jako je byl koupil.

Avšak ukáže se, že akcie neklesly, nýbrž stouply. Stou-

ply-li o 10 korun, ml by 10.000 korun dopláceti, pro-

tože prohrál. Mohou však též poklesnouti, ve kterémž

pípad agent 10.000 kor. strí do své kapsy, a zákaz-

ník musí tolik oželeti. On vlastn neví, jakou hru s ním
jeho »banké« provádí. Zákazníkovi se napíše, že speku-

lace se nezdaila, a je to odbyté.

Se spekulacemi vypadá to zle
;

ve kritických do-

bách, ped njakou válkou. Ped válkou akcie klesají.

Obrátí-li se však vci k pokoji, zase stoupají. A tu

ovšem lze za nkolik dní vydlati veliké tisíce, kdo si-

tuaci dobe vystihl, ale také prodlati, kdo ji nevystihl,

posoudil klamn. Pro však obecenstvo neobrací se na

firmy spolehlivé? Píina je ta, že mnohý stydí se upad-

nouti do povsti hráe na burse a proto se zálibou

obrací se na pokoutní bankée. Ped nkolika lety ukázalo

se to též v Praze. Zde prostednictvím takového agenta

mnozí prohráli na burse skoro všecko své jmní, ba i

jmní svých žen. Tito agenti ve svém umní znamenit
se vyznají. Umjí své obti do svých sítí zamotávati, je

ošvadroniti. Dovedou v kavárnách vystihnouti, který pán
je zazobaný. Dovedou se k nim piblížiti a šibalskou

chytrostí je oslniti, že je njakou zakázkou poctí. Jak je

jednou mají v ruce, již je nepustí, dovedou obalamutit

i manželky, kterýmž umjí vsugerovati, že pece jednou
dostanou zase všecko zpt — zrovna jako u malé
loterie.

Mnohé kiklavé pípady v Nmecku, pi nichž soud-

n bylo dosvdeno, že byly rodiny o všecko své jmní
pipraveny, vedlo k vydání zákona proti zpronevrám
sveného majetku. Zákona druhu toho dosud u nás

není. Avšak solnohradský pípad pece k nmu povede.

Hazardní karban v hostincích zapovzen, avšak hra na
bursách je dovolena. Tanec kolem zlatého telete nepod-
léhá trestu. Marnotratný muž bývá dán pod kuratelu, ale

bursiánu nestane se nic, i kdyby sebe a rodinu pivedl
na mizinu.

Na bursách velkých mst : v Berlín, Vídni, New-
Yorku, hraje se v závratné výši. Zde milliardái tu nižší

obanskou hav doslova odírají z kže. Zde hraje se o

všecko : nejen o akcie, ale i o trusty, dráhy, zlaté doly,

africké diamanty, obilí ješt nesežaté, slovem o všecko.

38Rudolf Vrba: Vláda penz.
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Každý vtší prmyslový podnik má své hodnoty na

burse, což lze poznati na sloupcových seznamech v drob-

ném tisku v inserátech. Seznam ten je již nepe-
hledný.

Jen kdo bydlí v hlavním mst, blízko u bursy,

mže kojiti se nadjí, že asem pece nco vyhraje, n-
jaký pakatýlek urve, kdo však bydlí dále za mstem a

na venkov, ten a se mezi veliké bursovní slony ne-

plete. Že kolem zlatého telete bursy taní ponejvíce

Israel, je všeobecn známo.
Nápadno je, že úady si tchto židovských zlosyn

ani nevšímají, nechají je na svobod a žádné trestní stí-

hání se nevede. Uvedli jsme též pípad belgické prin-

cezny.

»ech pinesl v únoru 1910 tuto zprávu:

Princezna Luisa ve spárech upír. Princezna Luisa

belgická bude v tchto dnech dána pod kuratelu. Jen

málo bylo na svt žen, jež se tolik ostudy napáchaly,

jako tato princezna. A mohla žiti ve spoádaných po-

mrech, kdyby nebyla upadla do spár dvou notorických

darebák a podvodník. Jeden je jejím milencem a druhý
tajemníkem. Prvý je známý bývalý rakouský nadpo-
ruík Géza Mattasi a druhý jistý Dorfler, bývalý sklep-

ník. Je skuten s podivením, že oba tito darebové do-

sud bhají po svt a nejsou za mížemi. Dorfler ml
býti v Berlín zaten — avšak uprchl do Vídn. Jak

Mattasi, tak Dorfler úžasným zpsobem odírali prin-

ceznu, jež bohužel nemá ani jiskiky praktického ducha

a samostatnosti. Dá se obma úpln ovládati. Oba dva

žili strašliv pepychov a když se princezna zdržovala

v Berlín, žili pímo královsky. Kde se pohyboval nej-

elegantnjší svt, kde teklo šampaské, kde se prodá-

vala za hrst bankovek est — tam nescházel ani Mat-

tasi ani Dorfler. Jenom berlínské dámiky z polosvta
shrábly strašné tisíce. Ale to vše šlo z kapes princezny.

Luisa potebovala peníze a Mattassi a Dorfler je ob-

starávali. A dobe to umli.
Zde jeden píklad. V únoru r. 1909 obdržel Mat-

tasi na princeznu podepsanou smnku pro tuto marek
60.000. Ve skutenosti však obdržela pouze 10.000 ma-
rek a ostatní peníze shrábl Mattasi, který je zaslal da-

rem své milence žijící v Paíži. Za nedlouho opt ob-

držel pro princeznu 50.000 marek a opt jí dal pouze
desátý díl. Nkteré výpjky a obnosy vbec záhadn
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zmizely. Princezna potebovala peníze, Mattasi a Dór-

fler si je na její jméno vypjili a namluvili jí, že musí
platit 20, 30 až 50 procent. Ve skutenosti zapravili

pouze 41
/2%.

Mattasi a Dórfler si kupovali autobusy, kon, šaty,

jezdili po svt jako kavalíi — a princezna Louisa pla-

tila. Zkrátka a dobe, tak bohopust ádili, že pivedli

nešastnou ženu na mizinu. A vzdor tomu, že Mattasi
platil za »officielního« milence princezny, pece ml
spoustu jiných známostí a vydržoval si maitresy. A Louisa

platila, dlala dluhy pro Mattasie a Dórflera. Ko-
nen nadešla finanní katastrofa. Z míst kompetentních
se proslýchá, že, bude-li potebí, užije se i násilí, jen

aby byla zbavena tchto dvou vydiduch. — Nebohá,
rozervaná žena.

Jaké podvody na svt se djí, o tom samo socín-

ské » Právo Lidu« pineslo dne 20. února 1910 tento

doklad.

Strávníci kapitalismu. Bezmezná chamtivost a ne-

zkrotná touha po penzích, jíž obtuje moderní lovk
všechno, jeví také úinky své na zízence kapitalistické.

Nejvíce ovšem v bankách, kde lidé mají pímo co init

s penzi, krystalisovaným to vlastn potem a krví dl-
nickou. U velikých bank náleží zpronevry ku zjevm
pravidelným. Dle tabulky, již poídila » Fidelity and Ca-

sualti Co.« v New-Yorku, byly v roce 1908 následující

obnosy zproneveny

:

1907 1908
dolar

U bank a jiných finan. institucí . 3,032.001 5,933.971

U dobroinných ústav . . . . . 451.831 281.511

Ve veejných službách .... 1,807.763 1,044.741

Pi pojišovnách 81.540 581.233
Pi obchodních firmách ..... 2,013.048 2,402.982

Pi soudních správách 327.088 554.526
Pi dopravních spolenostech . . 353.783 242.608
Pi jinakých podnicích 1,309.910 534.107

Dohromady . . . 9,376.964 11,575.679

Obnos zpronevený v bankách, jenž pravideln
každoron stoupá s vývojem bankovnictví, se v r. 1908
bezmála zdvojnásobil. Nebudeme daleko od pravdy,

když ekneme, že obnos zpronevený v bankách dosáhnul
zajisté mnohem vyšší sumy, jelikož banky ztráty své

38*
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veejn jen tehdy oznamují, když jsou k tomu donuceny,
jinak se bojí, aby neotásly svou dvrou v širokých

massách obecenstva. Co nejhoršího však pro kapitalism,

je okolnost, že pes nejostražitjší kontrolu nelze se po-

kladen dohlídat. V New-Yorku existuje na p. zvláštní

sbor detektiv, jenž bdí nad soukromým životem vyso-

kých funkcioná bank a prmysl, podnik a dle jejich

výdaj kontrolují jejich poctivost v úad. Lidé tito do-

vedou si však také vyhledat styky s detektivy a prost
je uplácejí, aby podávali jejich zamstnavatelm píznivé
zprávy o jejich soukromém život. Ve sborech detektiv-

ních jsou totiž detektivové arci oste kontrolováni zase

vyššími svými pedstavenými, ale i tito nejsou naprosto

spolehlivými. Velmi asto využívají postavení svého ku
zbohatnutí a slouží více tm, na jejichž stežení jsou

najímáni, než tm, kdož je najali. Co záleží bankovnímu
editeli, jenž má na p. 100.000 dolar roního služného

a dvojnásobnou sumu si ješt pivydlá, když dá detek-

tivm ron 20.000 dolar, aby podávali jeho pedsta-

veným píznivé zprávy o jeho soukromém život? Ma-
jitelé a akcionái bank a prmyslových závod to vdí
velice dobe, vždy pevážná vtšina z nich se rekrutuje

práv z bývalých zízenc bankovních a prmyslových
závod a bezmála všichni práv takovým zpsobem dali

základ ku svým nynjším millionm, nkteí dokonce
k milliardám. Kapitalistický tisk americký velice hoekuje
nad takovými zjevy a nazývá je nemravnými a dsí se,

že pivodjí naprostou korrupci v celém hospodáském
život. Myslíme, že asté defraudace jsou jen dsledkem
kapitalistické bezohlednosti. Kde platí zásada : Vezmi
kolik mžeš komukoliv, kdekoliv a kdykoli bez ohledu

na to, co z toho pro vzejde, tam pece nelze stanovit

žádné hráze, až kam zásada tato platí. Buto platí pro

všechny anebo pro žádného.

Jak dovedou rudí socíni hospodait s cizím penízem,

o tom pinesl ». Záp.« tyto doklady dne 17. listo-

padu 1910.

Soc.-demokratické hospodáství. Veliký rozruch zp-
sobila ve veejnosti zpráva, že »Dlnická pekárna«

v Kroehlavech u Kladna, finanní to bašta soc. demo-
krat na Kladensku, zastavila platy. Passiva iní na

300.000 K. Veejnost je zvdava, podaí-li se soudu
vypátrat, usvdit a potrestat písn ty, kteí správu zá-

vodu vedli a svým » vzorným « hospodástvím do záhuby
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pivedli. Že by » Dlnická pekárna« pracovala s malým
ziskem a výdlkem a že by se byla » obtovala « pro

blaho dlnictva, jest nepravdou. Jak tento soc.-demokra-

tický závod nespravedlivým zpsobem vyssával z dl-
nictva peníze a s jak velkým ziskem pracoval, svdí
»pamtní protokol«, jejž z kesf.-soc. asopisu »Právo«,

na Kladn vycházejího, ís. 47. ze dne 8. listopadu 1907,

otiskujeme : Pamtní protokol, sepsaný pi výborové
schzi odboky všeob. sdružení kes. dlnictva, konané
dne 3. listopadu 1907 ve 4 hod. odpol. ve spolk. míst-

nosti »u Hýských«\ Pi panující drahot chleba a všech

ostatních potravin na podzim r. 1907, kdy cena chleba

stoupla tak, že na dlnictvo, jemuž platy žádným zpso-
bem nebyly zvýšeny, krt tato drahota doléhala, výbor Od-
boky upozornn jsa zprávou kesf.-soc. asopisu »Právo«,

že Dlnická pekárna v Kroehlavech, kterážto nalézá se

v rukou soc. demokrat, vychloubá se, že ceny chleba

oproti jiným závodm nezvýšila, a že, jak zmínný a-
sopis píše, prodává Dlnická pekárna chléb místo sku-

tené pravé váhy o mnoho dkg. lehí, aby pesvdil se

0 pravdivosti zprávy v asopisu »Právo« uveejnné,
koupil dne 3. listopadu 1907 dopoledne jeden bochník
chleba z Dlnické pekárny v Kroehlavech za 84 hal.

t. j. osmdesát tyi hal. U pítomnosti len výboru

1 jiných svdk zvážen byl tento chléb a shledáno, že

váží 3 kg. 25 dkg. Potom zvážen byl chléb dodaný ži-

dovským mlýnem Klinger a Popper, koupený dne 2. listo-

padu 1907 za 88 hal., t. j. osmdesát osm hal. a shledáno,

že váží 3 kg 80 dkg. Výsledek zkoušky jeví se tento

:

Chléb od Klingra a Poppra vážil 3 kg 80 dkg, chléb

z Dlnické pekárny vážil 3 kg 25 dkg. Je tedy chléb

z Dlnické pekárny o 55 dkg lehí a 1 kg stojí v této

Dlnické pekárn 25*8 hal., od žid stojí 1 kg chleba

23i hal. Tím dokázáno, že Dlnická pekárna chléb svj
pro dlnictvo nezlevnila, nýbrž naopak oproti jiným zá-

vodm hodn draho prodávala a tak z dlnictva na jeho

úkor koistila a se obohacovala. — Protokol tento uschová
se na památku ve spolkovém archivu, aby i po letech

bylo všem protokol tento toucím známo, jakými dobro-
dinci dlnictva byli soc. demokraté z Dlnické pekárny
v Kroehlavech. Tím protokol skonen a podepsán. Ná-
sledují podpisy. Odboka Všeodborového sdružení kesf.

dlnictva v Kroehlavech. P. R. Podobné zkoušky dopo-
ruujeme všude, kde jsou dlnické pekárny a závody. —
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Potud bratrský náš asopis. Aby tak nco podobného
se stalo v podniku kest’.-soc., to by byla pastva pro

Novou Dobu!

Týž list pinesl 15. prosince 1910 následující

zprávu :

» Svatováclavské « sociálních demokrat. Soudruzi
vytýkají eskému duchovenstvu neustále aféru Svato-

václavské záložny, akoliv mimo Drozda, který provinil

se jenom nedbalostí a slabostí vi pokrokáským zlo-

djm á la Ort, Kohout, Pekelendr atd. a za to nejvíce

vytrpl, kradli práv vyjmenovaní a duchovenstvo pi-
splo všemožn ku pomoci. Tentýž soudružský tisk a

eníci mlí však jako zaezaní, když v nedávném líení

soudním se ukázalo, že volnomyšlenkáský advokát dr.

Bouek chtl pímo podloudným zpsobem vymámiti
peníze, které mu již dávno byly vyplaceny za jeho

» práce « v sanaci záložny. Dále ohánjí se soudruzi aférou

korutanskou, která sice pispním knžstva vyššího i niž-

šího byla odvrácena od poškození drobných lidí, ale to

nic nevadí
:

proti knžstvu musí se štváti neustále
;

že

však pokrokáská banka v Terstu již ped nkolika ned-
lemi udlala šestimillionový krach, to eský pokrokáský
a ervený tisk s naší veejností nesdlil. Ovšem pokro-

kám mí se » kratším « loktem . . . Ale páni soudruzi

sami mají celou adu svých vlastních » svatováclavských

«

a »drozdy« se jejich ady pkn hemží, jak každou
chvíli proklube se na veejnost njaké odhalení. V po-

sledních dnech pišlo se na podobné »kollektivní hospo-
dáství v nemocenské pokladn v Drohobyi u Bory-

slavi v Halii.

Pokladna tato má míti dle výkazu sebraných

píspvk pes pl milionu korun jmní, ale zatím vyka-

zuje 4000 K dluh (tyi tisíce). Tedy 500.000 K nej-

mén jest — v pekle, ale ne v plzeském, akoli by zde

páni velmi potebovali . . . Nemocenská pokladna vy-

držovala si 30 agitátor, kterým platila až 200 K msín
za to, že v pokladn nic nedlali, ale jezdili jenom po
agitacích. Mezi místním dlnictvem jest vysvtlitelné

rozhoení proti zlodjským pedákm ... Za posled-

ních nkolik let jest tento pípad více než s tou » svato-

václavskou záložnou*. A co dlají ostatní soudruzi, aby
tyto škody byly lenstvu nahrazeny? Sbírají také jako

katolické knžstvo?
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XXXI. Svtové hospodáství. Neobmezenost roz-

pínavosti kapitálu.

námkou kapitalismu je neobmezená hrabivost. Kapi-

tálu se nemají nikde klásti njaké meze. Tak tomu
chtí velcí hladoví finanníci. Žid Dernburg napsal o tom
v Berliner Tagbl. 11. dubna 1911 obsáhlý lánek. Dern-

burg brojí v nm proti tomu, že nkteí finanníci

v Berlín nechtli pipustit, aby akcie amerických drah

byly prodávány na burse v Berlín. lánek ten zní ná-

sledovn :

Když jsem pevzal na podzim roku 1906 vedení

správy kolonií a když jsem uvažoval o píinách vše-

obecné roztrpenosti nmeckého lidu, která se nesla proti

všem vydáním na kolonie, a sice roztrpenosti, jež byla

živnou pdou pro malicherné skandály v koloniích

a neisté politické obchody, shledal jsem ku svému pe-
kvapení, že nmecký lid nemá nejpovrchnjších vdo-
mostí, odpovídajících nejen pirozeným podmínkám, ná-

kladm a obtím, ale také o zpsobu a vyhlídkách naší

vlastní koloniální državy. To bylo dvacettyi léta po
získání nmeckých kolonií a pes to, že veliký poet
vlastenc neumdléval buditi zájem pro kolonie ve spole-
nostech a spolcích. Na tuto skutenost vzpomnl jsem

si, když jsem se vyslovil ke svým bližším i vzdálenjším
známým, že hodlám napsati brožurku » Kapitál a dohled

státní.« Stejná nevdomost a stejná lhostejnost trvá i dnes

k dležitým otázkám svtového hospodáství, jako svého

asu existovala k hospodáství koloniálnímu a na míst
»starých Afrikán«, tázajících se udiven: »Co chce nový
tento lovk se svými pednáškami a radami, nebo vše,

co obsahují, ekli jsme již lépe a astji sami.« Nastupují

bursovní a odborné listy, které vykládají: »Co pináší

se nového a pro roziluje se tento muž?« A jako

v osadnictví sledovány bývají malicherné osobní, poli-

tické a konfessionální zájmy osobami, jež nemají žádných
vrtoch, tak i zde vystupují ásten tytéž, ásten po-

dobné síly, aby si v rákosí nmeckého národa naezali

píšaly. i snad se nkdo domnívá, že strany vtšiny
pednáší své interpellace a resoluce bez uritých úmysl?
Tenkráte nevilo se koloniálním spolenostem, že ne-

mohou získati zájem širších vrstev pro své ideje. A ne-

ví se ješt dnes bursovním žurnálm a zprávám bank,

V Nmecku jest oblíbeným, ale nikoliv slušným zvykem.
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ubíjeti protichdné mínní slovem »interessent«. Proež
jsou nuceni neodvislí hospodái použiti takových pro-

stedk, jako roku 1906, a zahájiti kampa vysvtlující.

Jenom pesvdení, jež zakotvilo se pevn v lidu, jest

jistým a trvalým. Nejprozetelnjší a nejrozumnjší ministi,

nejpounjší odborné asopisy nedovedou dnes, jako

díve eliti rozdlení politické moci a politickým in-

trikám. I když jest, jak myslím, opatena nmecká politika

bursovní pány Delbrckem a Sydorym na výsost spoleh-

liv, mže v nejlepším pípad pemoci každou vládu

a pivésti ji k pádu. Z toho dvodu není radno pro-

pustiti principy, sledované jedním ministrem, jež se jeví

neškodnými, jež však použity byvše jeho nástupcem
v politice zahranin, mohou snad zpsobiti velkou škodu
ve píin velmocenského postavení íše a neteba dbáti

doasné pedhzky, že bojujeme proti »vtrným mlý-

nm «.

Jakou jest otázka, o níž se tuto jedná konen, jako

pi všech ustanoveních, týkajících se bursy ? Krátce

eeno tato : Má Nmecko hráti úlohu odpovídající

svému velmocenskému postavení, svému vyzbrojení,

svému prmyslu a polnímu hospodáství ili ne ? Má míti

svobodn vyvíjející trh s cennými papíry, vyhledávati

mezinárodní papíry, jako mezinárodní odbratele a mezi-

národní statky? Má míti svobodný trh surovin, z nhož
by uhražovala svou spotebu z prvé ruky nmecká in-

dustrie nebo ne?
Pirození initelé jeví se pro kladné zodpovdní

této otázky velmi píznivými. Ale vnitn hospodáské
porunictví zabrauje tomu, aby Nmecko zaujalo mezi-

národní postavení, jež mu písluší a poínajíc bursovním
zákonem, zákonem termínového obchodu se zbožím,

odporem proti diferencím a daní talonovou, snaží se

pitížiti obchodu nmeckému, stejn jako se vynasnažuje,

aby obchod ohrozilo — daní a odehnalo nehostinn
cizince od svého prahu. A práv strany, jež ped 2 lety

navrhly da ze záznam bursovních a jež nemohou po-

tlaiti svého odporu k pohyblivému kapitálu žádného
okamžiku, podaly i tentokráte interpellace. Ale jest to

poprvé, po zmn bursovního zákona, že vláda pomáhá
prodloužiti etz, odluující Nmecko od mezinárodního
obchodu, ježto využívá zejm policejní moci ve píin
pipuštní jeho. Pi tom projevila vláda tuto theorii:

»Spoteba kapitálu pro vnitní úely stupuje se rok od
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roku. Souasn práv vzrostla také poptávka po cizích

hodnotách. Tím zužuje se trh a »míra úroková« musí

se zvyšovati.« »Z tohoto dvodu, « vyslovuje se ministr,

»uznávám nutným ponkud omeziti cizozemské emisse

a mohl jsem tak uiniti poprvé pi prodeji kmenových
akcií chicagsko-milwaukské dráhy.«

Tím jest stanovena theorie kvantity. Neznámé quan-

tum nmeckých prostedk, jež má veejnost k disposici,

a roní úspory, bez ohledu na pvod svj a na zpsob
svého uložení, budou rozdleny ve dv dávky: nejvtší

pro vnitrozemskou potebu, uritá pak ást, jejíž jmeno-
vání si vyhradil ministr dle uznání, ponvadž positivních

známek není, pipadne úložkm v cizozemských hod-

notách. Právo k takovému postupu odvoduje vláda

»všeobecnými zájmy«, které spoívají v udržení nízké

úrokové míry v Nmecku. Naproti tomu dokázal jsem,

že pedn za takových okolností není více možnou
uzávrka obchod v cizozemsku na dozírnou dobu

;
že

za druhé nemže vsti ke správnému výsledku libovolné

rozdlení nmeckých úspor mezi vnitrozemsko a cizinu

;

že za tetí nemže tento zpsob míti vlivu na úrokovou
míru

; že za tvrté — i kdyby ml ministr toho práva,

jak se ujišuje — státoprávn a národohospodásky
eeno, není levnjší úroková míra žádným všeobecným
zájmem v tom smyslu, aby opravovala k vydání policej-

ních ustanovení. Jest v Nmecku stejn legitimním

v mezích, stanovených dobrým mravem, vypjiti si

peníze, jako pjiti peníze, a není obchodu, v nmž by
si nkdo nevypjil nebo nkomu nepjoval. Proež
má jeden jako druhý stejné právo na ochranu státní ve

svých zájmech, z nichž žádnému nemže dodati ministr

významu pevahou všeobecného a veejného.
Vydání mé brožurky vyvolalo kontroverse. Mezi

nimi jsou mnohé z vážených stran, ke kterým náleží také

projev v »Nord.-Deutsche Allg. Zeitung«, kteréž proka-

zují, že ministrova e nevystihla pln intencí jeho, že

se pi této akci jednalo zejm o to, aby nezpsobilý
papír »svým zpsobem« (americké akcie drah) nedostal

se na berlínský trh. Dle toho jest vc následující : Bude-li

ohrožena úroková míra nmecká, vylouí se nejdíve pa-

píry, jichž možno dle jejich »zpsobu« postrádati, to jest,

s jichž uvedením na trh není spojeno žádných pedsudk
politických a prmyslových. Vládnoucím živlem však z-
stane úroková míra, ponvadž pedstavuje »všeobecný
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zájem «, umožující zákaz. Tím obrátí se dosavadní stav

pímo vzhru nohama. Až dosud byla každá cizí emisse,

proti níž nestávalo politických námitek, volnou s vý-

hradou pezkoušení právních zásad a pravdivosti údaj
v prospektu úadem dozorím. Od nynjška však, ježto

dle theorie zúžuje každá cizí emisse penžní trh, tedy

zstává vždy ohled na míru úrokovou, zkoumáno bude,

nejedná-li se pece o papír, pro njž vyslovují se ná-

zory politické a národohospodáské a jenž má býti pi-
puštn z té píiny. A rozhodnutí, zdali velí zájmy trhu

zákaz nebo ohledy politické a národohospodáské povo-
lení takového papíru k uvedení na trh, spoívá v rukou
ministrových a není z nho odvolání. A totéž mže ui-
niti vláda také se stejným odvodnním kterékoliv emissi

vnitrozemské.

Odpovdnost za tento in jest enormní. Opakuji:

Svím panu ministrovi Sydowi každý svj osobní zájem

beze všech rozpak, le jako nmecký politik nezapo-

mínám, že jsme již mli pruské ministry, kteí oznao-
vali obchod » nutným zlem«. Ubezpeovalo se — bez

dkaz — že jsou ješt pipravovány další americké

obchody bankovní.

Proti nim obrátila se kritika parlamentu a bylo e-
eno: »K emu nám amerických papír ?« A agrární listy

vykikovaly, zaujavše proti nim oteven nepátelské sta-

novisko: Amerika neiní toho jist pro náš prmysl.
Nelze považovati šastným pokusem zavsti nyní v Ber-

lín milwaukské papíry a nutno hájiti se energicky proti

takovým zámyslm. Spojené státy jsou na tetím míst
se 604 milliony markami odbrateli nmeckých prmy-
slových výrobk, my odebíráme od nich za 1204 mil-

liony marek a ve všeobecném obchodu mají styky Spo-

jených stát s Nmeckem nejintimnjší ráz. Mimo to

poskytuje americká doprava naší paroplavb roních
píjm, jež iní, nízce odhadnuto, 200 million a v Ame-
rice žije krom Rakouska nejvíce našich soukmenovc.
Považuji tedy nešastnou myšlenku, projevují-li se v-
bec takové nepíznivé názory. Jak vypadá to s Ruskem
a Uhrami ? Dostává se nám z tchto zemí objednávek,

i jsme s nimi více spáteleni politicky nežli se Spoje-

nými státy?

Jak hlasit se rozlehlo heslo: »Assessorismus z ko-

lonií! Obchodníci do prvé ady! Pry s mnohovlád-
nictvím!« A co iní se tuto, kde se jedná doasn
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o mnohem vtší zájmy (nmecký vývoz jest 16 miliard,

koloniální obchod pak má obral 120 milion)? Pro cizo-

zemský obchod s cennými papíry a vklady iní se byro-

kratický aparát jedinou rozhodí mocí! A vyskytují se

obchodníci nmetí, kteí se domýšlejí, že musejí k tomu
napomáhati

!

My Nmci používáme pohostinství celého svta
pro svj obchod a svou plavbu bez rozpak jako dobré

své právo. Ale pi takovém nehostinném poínání ne-

bude nikoho, kdo by šel rád k nám obchodovat. Z toho

dvodu, pokud bude vládnoucím u nás tento vnitro-

zemský náhled, nebude možno pomýšleti na to, aby
v Nmecku vznikl nkdy podobný trh jako v Londýn,
kde setkává se obchodn Amerian s Rusem a Skandi-

návec s Francouzem.
Zstaneme se svými disposicemi odkázáni na trh

londýnský jako nejsilnjší. Budeme nuceni nakupovali

své suroviny ustavin na cizích trzích. A pro? Pon-
vadž dovoláváme se ustavin policie a svému domá-
címu i cizímu sousedu nedopáváme nic. A hlavn však

proto, že si nerozumjí nmecké podnikatelské kruhy

dostaten. Nikoli svtové hospodáství nebo vnitro-

zemské hospodáství, ale svtové hospodáství a vnitro-

zemské hospodáství musí býti heslem! Tak jest na p.
stejn cizí nezmrná dležitost vnitní kolonisace pr-
myslu a obchodu, jako tuto projednávané otázky sedláku,

živnostníku a úedníku. Policií však nerozšíí se vdo-
mosti takové a zúžením obchodu nedocílí se nieho.
Tedy pedevším žádné rozšiování policejní moci!

Než slyším již hlasy chauvinist : » Krásná nacionální

politika, kterouž navrhuje tento lovk!« S dovolením:
Anglianu ješt nikdo neuinil pedhzky, že není jako

soubor národního, nacionálního smýšlení.

V em spoívá ohromná moc Anglie, rozpínající se

nad obchodem celého svta? V nejvtší ásti na libe-

rálnosti zízení, jež utvoila naprosto vhodné umístní
trhu, který jest vyhledáván a navštvován každým
s radostí. A pro udržuje tento trh svou ojedinlou
posici? Z jakých dvod pinuceny byly všecky vý-

znané banky celého svta i s nmeckými zizovati v Lon-
dýn filiálky, provádti tam obchody a platiti tam dan?
Pro soustedn jest svtový obchod se surovinami temi
tvrtinami v Anglii a pro není skoro zastoupen v N-
mecku? A jakým neobsáhlým tributem pispívá této zemi
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celý svt provisemi, pojištními, courtagemi, skladným,

dovozným pi obchodu s cennými papíry a se zbožím

;

pro v Anglii jest veliký, ba jediný trh zlata?

Ponvadž Anglie jest liberální ve smyslu hospo-
dáském a sleduje valnou ástí zásady svobodného ob-
chodu, ponvadž dále policie jest v Anglii udržována
ve své sfée a dan jsou ukládány více výdlku nežli

obchodu. Na londýnském trhu obchoduje se skoro s ve-

škerými akciemi amerických drah za nominelní cenu,

tam dostávají se do obhu znaná ást bont, všecky

kanadské, mexické, argentinské, brasilské, chilonské a

americké ústední papíry
;

dále všecky veliké renty, jak

francouzské tak španlské, ruské, nmecké, rakouské a

italské, pomlíme-li o Turcích, íanech a Japoncích,

vedle toho ješt papíry dol a prmyslových závod
vtší ásti zem. Anglický konsol bývá staven s oblibou

jako krásný vzor pro nmeckého. Když tedy existuje,

jak vláda ujišuje, souvislost mezi kursem konsolu a ci-

zími hodnotami, jaká by musila býti míra úroková v Anglii

a jak by tam stál konsol!

Jsou peníze v Londýn dražšími nežli v Nmecku?
Mezinárodní obchod pivedl Londýnu mezinárodní zá-

kazníky a získal mezinárodní nadbytek. Nmecké závody
získaly tam svého asu penz, jichž suma oznaiti se

mohla íslem o desíti místech. Pes rozvoj dopravních

prostedk, jimiž získal celý svt nepopirateln na vzá-

jemných stycích, udržuje Londýn toto své postavení a

rozmnožuje svá bohatství.

Nmecko má dobe polovici obyvatel jako Anglie,

jeho obchodní lostvo postupuje hned za anglickým. Má
nejsilnjší vyzbrojení na svt a zbudovalo s velkým ná-

kladem námoní vojenskou moc k ochran zámoského
obchodu. Nmecký prmysl ovládá se svými zvláštnostmi

svtový trh, dohánje ve píin movitých statk Anglii.

Nmecký konsum surovin blíží se anglickému (dovoz

byl r. 1909 v Anglii 10.880*5 v Nmecku 8520*1 milli-

on). Než pece zstáváme závislými na trhu penžním,
cennými papíry a zbožím na svých strýcích za prlivem.
Pro neídíme se píkladem tchto svých strýc, na míst,

abychom napodobili sklonem k policejním opatením
svého souseda na západ, jehož prmysl jsme již dávno
pedili, u nhož i pi rozmnožení obyvatelstva a všech

následk z nho plynoucích nastala stagnace, jenž ne-

rovná se podnikavostí nám, a ovšem zasluhuje ve pí-
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in kultury a duševní síly všeho uznání. Ale ovšem jest

to pípad beznadjný, když uvedení 8 million akcií

amerických drah do Nmecka stává se hlavní a státní

akcí s »Norddeutscher Allgemeine« tymi interpellacemi

a resolucemi, s píslušnými ministerskými emi a zá-

plavou novináské literatury.

Tím dležitjším stává se úkol poukázati nmeckému
lidu na pravé jeho zájmy. Ve svém »Boji za právo«

praví Hering: »Pravá politika jest rozhled ve píin
zájm, oko dalekozrakého . . . Špatný obchodník má
smysl pouze pro užitek nejblíže kynoucí

;
rovná se takto

špatnému hrái šachu, jenž zmocuje se sedláka a pro-

hraje partii. Dobrý obchodník obtuje sedláka a vyhraje

partii. Charakteristickým znakem špatné politiky jest, že

nese se k jednotlivým aktm a pomíjejícím momentm,
dobrá politika smuje však k celku a k budoucnosti.«

Naší budoucností jest však svtové hospodáství a

hospodáství vnitrozemské.

XXXII. Moderní lichva.

\/e Vídni byl odsouzen na nkolik msíc žid Reicher,
^ který pjoval šlechticm na lichváské úroky peníze.

Jest jisto, že židovský bankrotá, když si nkolik nedl
odsedí, svoje vydlky dobe zachránil. Jen tak darmo
žádný žid do basy nejde. Židovský tisk ve Vídni chválil

Reichera jako dobrodince šlechty. Proberme si lánek
jednoho vídeského židovského listu ze dne 29. bezna
1911. Stojí to za pouenou. lánek ten je psán od žida

agenta, který peníze teprve opatuje od finanník. Žid
píše takto. Jsem penžním agentem. Starám se o pjky
tm, kteí mají rodné erby. Do Vídn pijde nov pe-

ený poruík od jízdy hrab X. Otec mu dal do zaátku
500 K. Pan poruík jde do dvorního divadla, pak si

sedne u Sachra, dobe veeí a konen si sedne u Ma-
xima. Vrchní íšník, znamenitý znalec lidí, postehne
novou hvzdu. Mžikem si sedne u pana hrabte fešná

Mici. Šampaské víno, teba nižší sorty koná svou po-

vinnost. Mladý poruík je za krátko úpln vybrakován.
Slena Mici na nm vyškemrala 200 korun, pak pan
vrchní íšník postavil nkolik prázdných láhví k tm vy-

pitým a pipoítal si je. Pan poruík jde do hotelu a

tam se vyspí do druhého dne s poledne. Probudí se a

shledá, že má asi všeho všudy 10 korun. Dom pece
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nebude psát o peníze, to by byla ostuda. Má dobrý
nápad. Jde do Maxima. Pan vrchní to již zná. Vymluví
mladému kavalírovi všecku starost. Opatí mu peníze, a

kde se vzala tu se vzala, slena Mici je tu též. Za 3 neb
4 dny má mladý hrab dluh 4000 korun. Zde zane
práce agenta opatit peníze od žid, jelikož vrchní íš-

ník a jiné menší dluhy v hotelu musí býti zaplaceny.

Agent opatí peníze na smnku. Dosud to dlá se

všemi provisemi asi 12.000 K. Mladý hrab jde s tmito
získanými penzi na híšt k dostihám. Za nkolik hodin
nemá ani halée. Nyní zane hrab bráti na sebe vážnou
tvá, jde to do tuha. Smnka na 20.000 korun nejde tak

lehko na odbyt. Musím za finanníkem, který mi ji

akceptuje, páliti na automobilu do Semerinku. Vše jde

rychle. V hýení nastane tu a tam njaká pestávka, ale

konec konc je, že bhem pl roku dluhy mladého
hrabte vzrostly na 100.000 K. Mladý kavalír dostal ode
mne vysazených na prkno alespo 80.000 K. To pece
není mnoho, když na takovém obchodu vydlám 20 tisíc

korun a to ješt ne istého, jelikož od toho jdou úroky
pro finanníky. Já konám jen užitenou práci. Mladý
hrab je synem velkostatkáe, který žije na venku a ne-

pustí do lidu ani chlup. Pro by neml jeho syn takto

utratit? Vždy je tu penz a majetku až dost.

Mladý kavalír pijde do Vídn a dá tržit prostitut-

kám, kelnerm, fiakrm, hotelm, divadlm, posluhm,
krátce peníze ty pijdou do lidu. Já jsem tomu velko-

statkái tímto zpsobem pustil žílu, aby ve vlastním bo-

hatství se nezadusil. Tolik napsal žid agent do listu ži-

dovského a dal to do veejnosti. Co platí o šlechticích,

platí totéž v menší míe o synech mšan. Jsou v Praze

pípady, že otec šetil, pracoval, slušného majetku si vy-

dobil, ale syn za krátko všecko rozházel. Na píklad firma

Skramlíkova, majetek to pražského primátora, zmizela

s povrchu. Syn jeden je u žida Gerstla. Takových pí-
pad je na sta a tisíce. Píina toho je korupce u ke-
san. Velikášství a fouovství splete našim lidem hlavu,

že když mají za 200 korun majetku, dlají za 2000
furianta. To se vymstí. Obyejn tu bývá píinou té

parády matka. Všecko musí jiti ve velkém, synáek musí
ode všeho mít a nic si neodepe. Užívá svta, holek, pití,

hry, krátce dosyta. Dluhy se hromadí a nastane zkáza.

Židovské smnky propadnou, zažalují se a pak zane
dražba.



— 607 —

To je konec našich lidí, a to je rodina šlechtická

nebo mšanská. Jsou známy pece pípady, že majitelé

bordel, noních zábavních podnik za nkolik let bo-

hatnou tak, že si kupují domy, obchod prodají a po-

hodln žijí jako soukromníci. V noních takových dou-

patech se utrácí stovky jako by to byly plevy. Když pak

takový floutek všecko utratí a noní prostitutky kapsy

jeho vyprázdní, vyhodí ho ven z lokálu. Takové noní
kavárny ve Vídni, v Pešti, v Praze mají za každou noc
na sta i tisíce píjm. Za jeden rok mže taková noní
kavárna ve Vídni míti pl i celý milion korun tržby.

Tážeme se, mnoho-li do roka utratí se tímto zp-
sobem penz? To ovšem nikdo nedovede odhadnout.

Z takových nepravostí žijí a bohatnou lidé na jedné

stran a na druhé stran lidé chudjiou. Všeho píinou
toho je nízká náruživost lovka. Židé v tom dovedou
znamenit lovit a mají tu výhodu, že nepijdou do kri-

minálu, nýbrž hromadí své statky. Co vidíme u žid?
Ptejme se, který žid jde tak utrácet? Ani jeden, každý
žid dostane všecko zadarmo. V obchod má nejkrásnjší

kesanky, a doma má služky. Kterou si chce na nedli
vybrat, vybere si jako Turci v harému a žida to nestojí

ani vindry. Nanejvýše dá kesanskému dveti, když se

ho nabažil a tlesn je zniil, do kalu neesti zatáhl,

2 korunky na zástru. Všechna lichva, kterou židé pro-

vádjí na kesanech, má svj koen v hýivosti. Holky,

kon, psy, divadla, to vše pivádí mladíky na scestí. Žid
agent dá smnku a to ostatní již jde vyšlapanou cesti-

kou. Zákon proti lichv tu sice je, ale lichv nezabrání.

Kdo žije stídm a šetrn, kdo žije po kestansku
opravdu a ne jen zdánliv, ten nepijde do rukou ži-

dovských vydiduch.
Socínský list » Praha VII. «, jehož redaktorem je oban

Kouša, pívrženec volné lásky, pinesl v ervnu 1911

tuto zprávu : Úžasné pomry v hostincích v Praze VII.

asopis »Otakar« píše: V této ásti Prahy zavládly po-

slední dobou takové pomry, že musí z kruh povola-

ných dojiti k okamžitému zakroení. — Bhem dvou
rok bylo policií povoleno 7 tak zvaných noních ka-

várniek, v nichž trpí se ženská obsluha v takovém roz-

mru, že to slušného lovka pímo zaráží. To nejsou

kavárny, v nichž se vede obchod reelní — ale to jsou

v pravém slova smyslu uinné bordely. A o tchto dou-
patech c. k. policie dobe ví, neb v nich denn policejní
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hlídky musejí zakroovaf — vždy odehrávají se tam
orgie vyššího ádu. Vyššího ádu proto, ponvadž ne-

staí-li k tomu íšnice (mohlo by se jí dáti jiné jméno)
— vypomáhá ochotn i paní kavárnice. S odporem uvá-

díme fakta — ale co naplat, musí to jedenkráte vyjiti na
svtlo! — Pokraujme tudíž. Vkroí-li host do takové

kavárniky, tu díve, nežli si co poruí, nabízí se mu
víno, a dává na jevo »aby šel dál « ve spolenosti sleny
neb samé kavárnice. — Zjistili jsme takovou jednu míst-

nost, kde k podobným nabídkám pipraveno jest dokonce
i kanapíko.

Dostane-li se tam taková »kafka«, má tam vše, co

si jen peje. Pak ale následuje úet za víno, ovšem že

za prima víno, úet za použití jmenovaného inventáe

atd. Zdráhá-li se dotyný platit, udlá se s ním krátký

proces : Zavolá se policie, která se pak postará, aby

úet vyrovnal. Nkdy zase dle okolností vyšacují hosta

samy. Tak vypadá živnost v noních kavárnikách
v VII. tvrti! Pohleme nyní na živnost v menších ho-

stincích, ve kterýchž po vtšin jest ženská obsluha.

A jelikož jim jest dovoleno míti do rána oteveno, pe-
mují se vlastn v kavárniky a vinárny a páše se

v nich ta samá neest — jinak pojmenovati to nelze.

Tážeme se
:

Jak k tomu pijdou ádní, kvalifikovaní

hostinští a kavárníci, kteí živnost svoji vedou solidn
a reeln, aby konkurovali s takovýmito — noními
doupaty?

Myslí snad se, že takové zloády nemohou býti na

újmu ádn vedeným živnostem? Nebyly by na újmu,

kdyby jich nebylo jako hub po dešti. Ale práv proto,

že se poslední dobou tyto noní »živnosti« tak siln

rozmnožují a pivodily takové hrozné pomry, které

samy po neodkladné náprav volají, používáme té pí-
ležitosti, abychom co nejdtklivji patiné orgány na

to upozornili. Policie ze své moci — a mstská správa

z ohledu na slušné obyvatelstvo jest povinna zakroiti

!

Každým pádem tomuto zloádu a tmto úžasným po-

mrm budeme vnovati pozornost!

K tomuto lánku se nám píše : Úpln souhlasíme

s vylíenými pomry v Praze VII., zvlášt v místech od
Blského tídy až do Korunovaní ulice. V této malé

oblasti jest oteveno takovýchto kaváren deset a jedna

t. zv. restaurace se ženskou obsluhou. V tchto jmeno-
vaných jest denn oteveno do rána. íšnice v tchto
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místnostech zpravidla drží službu 24 hodin. Druhý den

opt nastoupí jiná, aby své osvžené síly mohla vnovati
obchodu. ádné hostince zpravidla celý den i veer až

na malé výjimky zejí úplnou prázdnotou, až na nkolik
šastnjších koleg, kteí mají dva nebo ti hosty. Pijde-li

host do hostince, tu se dlouho rozmýšlí, má-li si dáti

tetí nebo tvrtou sklenici piva a o njaké veei nelze

ani mluvit. Za to ale když podíváme se do tchto shora

jmenovaných brloh, vidíme život zcela jiný, nebo zde

se již neuvažuje a nepoítá s rozvahou jako v hostinci.

V krátké dob utrácí se zlatky, ba nkdy mnoho zlatek,

což nejlépe jest vidti v sobotu, v nedli, v pondlí a

zvlášt první dny v msíci. Jak frivoln peníze se roz-

hazují, bezúeln utrácí a rodinný život se tím ruinuje,

jest asto vidti v rodinách jak dlník tak živnostník

i úedník, neb navštvovatelé tchto noních kaváren

rekrutují se ze všech spoleenských tíd. Na ádné ka-

várny a hostince má to vliv ten, že pak nezbývají pro-

stedky, aby takovýto host mohl lepší místnost navštíviti.

V nkterých z tchto jmenovaných kaváren scházejí se

pak nejnižší individua lidské spolenosti, lidé bez bytu,

kteí jsou pak svému okolí jak cizímu majetku tak i oso-

bám nebezpeny. Zde vykají do pozdní noci, vypátrají

policejní hlídku, kterým smrem šla a pak se jde na lov.

Když se nedaí nic jiného, vleze se do sklepa a ukradnou
se hostinskému pivní roury. Jest pravdou, že by c. k.

policie mohla mnoho v té vci uiniti a již tím by
uinila, kdyby napoád nedávala do rána pes as a tím

tento lumpácký život, ve tvrti tak chudé jako jest

Praha VII., nepodporovala.

Co se zde popisuje o dlnické tvrti v Praze VII.,

platí ješt více o takových nebezpených brlozích v Praze.

Jsou pípady, že hýilové utratí ve vinárnách za jedinký

veer sta korun. Policie o tom dobe ví, ale nezakroí.

Majitelé takovýchto místností mají všude zastance.

XXXIII. Spoivost eského lidu.

|\J aši národnostní odprci jsou nevyerpatelní v oso-
^ ování a tupení eského národa. Není dosti na tom,

že se nám posmívají, že jsme národ inferiorní, že naše

kultura jest od Nmc vypjena, odkoukána, poslední

dobou pidali na eský lid nové polínko ostudy, že jsme
žebráci, že Nmci mají ve své držav bohatství a pr-

Rudolf Vrba: Vláda penz. 39
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mysl. Dsledky, které z toho iní, jsou známé. Nové
toto tupení eského národa vykonal poslanec Sobitschka

na valné hromad Rakousko uherské banky. Všimnme
si blíže rozvoje úsporných ústav penžních v Rakousku
se zetelem na zem eské.

V první ad dlužno uvésti spoitelny. Koncem roku
1901 bylo ve stávajících spoitelnách v Rakousku, po-

tem 568, uloženo úsporných vklad 3.900,135.000 K.

Z úspor tchto pipadly na zem eské následující

obnosy

:

poet spoitelen obnos vklad

echy ..... 202 1.237,977.000 K
Morava 66 250,155.000 »

Slezsko 23 87,535.000 »

Dr. Sobitschka tvrdí, že v echách jest 110 spoi-
telen, jichž správa jest v rukou Nmc, v nichž jest

782,112.214 K vklad a 81,568.703 K reservních fond,
kdežto eské spoitelny, potem 88, mly vklad
484,722.842 K a 21,508.902 K reservních fond. Kdyby
výpoty dra. Sobitschky spoívaly na objektivní pravd,
pak by byl proveden dkaz, že Nmci mají mnohem více

úsporných vklad, než echové. Pan dr. Sobitschka zamel
opatrn

v
jednu závažnou vc, že totiž nejvtší úsporný

ústav, eská spoitelna, je sice ve své správ v rukou
Nmc, ale vlastníci vklad jsou ve veliké vtšin e-
chové.

Na valné hromad eské spoitelny piznává se

správní rada, že od 20. února do 19. bezna 1903 bylo

vráceno 28.609 stranám 41,072.673 K vklad, ímž se

koncem roku 1903 stav vklad eské spoitelny ztenil

na 203 milliony korun. Kdyby jen 80 pro. patilo e-
ským vkladatelm, máme tu znanou odchylku, že vklady,

patící eským spoivcm v echách, obnášejí ve spo-

itelnách aspo 540,000.000 K a vklady Nmc 620
million kor. Vlastní jmní eské spoitelny v Praze

obnáší koncem roku 1903 pknou sumu 53,800.237 K.

Zde máme doklad, jak ohromnou moc mají v rukou
svých Nmci v Praze. eská spoitelna, která jest hlavní

oporou všeho nmectví v Praze, z jejíž zprávy výroní
se nikdy nedozvídáme, kam dává dary z istého zisku,

požívá neobyejné pízn a lásky vládních kruh ve

Vídni i v Praze, což se hlavn osvdilo pi nátlaku

vkladatel na ústav ten podniknutém. Správní rada ve
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valné hromad se vychloubá, že mla na výplatu každého

dne uchystaných 40 mil. kor. Odkud tyto peníze byly,

k tomu se opatrn nepiznává.

Uvedeme statistiku ostatních úsporných ústav v Ra-

kousku a v zemích eských. Máme tu úvrní spolky

soustavy Dliovy s ruením obmezeným. Koncem roku

1900 bylo takových ústav v celém Rakousku 1496 se

svenými vklady v obnosu 604,703.000 K. Z toho pi-
padá na

poet ústav obnos vklad

echy 318 259,757.000 K
Moravu 278 145,287.000 »

Slezsko 30 7,687.000 *

Úsporných ústav s ruením neobmezeným

:

poet ústav obnos vklad

echy ..... 1147 220,390.000 K
Moravu 586 88,749.000 »

Slezsko 188 9,806,000 »

Konen uvedeme stav spoitelen soustavy Raiffei-

senovy. Ústav tch bylo v celém Rakousku koncem
roku 1900 úhrnem 2906, ve kterých bylo uloženo úspor-

ných vklad 155,281.000 K. — Z toho pipadlo na zem
eské na

obnos vklad

echy 25,841.000 K
Moravu 19,815.000 »

Slezsko 9,667.000 »

Zde podáváme statistiku bez ohledu na národnost.

Dle údaj z výkazu záložen eských v zemích koruny
svatováclavské, spravovaly záložny ty eského kapitálu

okrouhle 600 milion korun, v kterémžto souhrnu budou
ovšem pojmuty také reservní fondy a vlastní jmní
tchto ústav. Mžeme íci, ze eský lid má okrouhle

ve všech úsporných ústavech uloženo pi nejmenším
aspo 1200 milion korun kapitálu.

Pan dr. Sobitschka tvrdí, že Nmci mají jen ve

spoitelnách nmeckých v echách, na Morav a ve

Slezsku okrouhle 1130 mil. korun vklad a reservních

fond. Kdyby se k tomu ješt pipoetly vklady ostat-

ních úsporných ústav nmeckých v obnosu pi nej-

menším 250 mil. kor., vládli by Nmci v zemích e-
ských uspoeným kapitálem v obnosu okrouhle 1400

39
*



— 612 -

million korun. Jedna tetina Nmc jest tedy bohatší

než dv tetiny ech. Tento fakt nelze popíti, že

Nmci jsou kapitálem bohatší, i kdyby mli jen tolik

úspor, jako mají echové, byli by bohatší. Tomu se

nesmíme diviti. Nmecké kraje jsou prmyslové, dávají

lidu více výdlku, než naše, pevážnou vtšinou zem-
dlstvím se živící kraje eské. Ze všeho toho však jde

na jevo, že eský národ oekávají pedevším úkoly ho-

spodáské. Nepouštjme v zápasu o naší národnost také

starost o naše hmotné zájmy a poteby. Práv tyto zde

uvedené íslice nám pkn dokazují, jakého významu
nabývá každý uspoený eský groš. Jestliže budeme mo-
hutnti hospodásky, pak nás jednou pevaha i v boji

o národnost nemže minouti. Z toho také vysvítá po-

vinnost správních výbor všech eských úsporných ústavú,

jak bedliv a svdomit mají stežiti národní jmní e-
ského lidu jim do rukou svené.

Roku 1904 bylo v echách (proti r. 1897): spoi-
telen 216 (+ 48), obanských záložen 560 (—(— 1 14), Raiff-

eisenek 1207 (-j- 934). Z tchto 210 spoitelen bylo 97
eských, z 560 záložen 328 eských a z 1207 Raiffeisenek

822 eských. Stav okresních hospodáských záložen zstal

nezmnn (125 eských a 42 nmeckých). Z celkového

pírstku za sedm let pipadá tedy u spoitelen na echy
77%) na Nmce 23%, u obanských záložen 47 resp. 53%,
u Raiffeisenovek 76 resp. 24% nových ústav. Z celkového

potu ústav 2150 jest 63*8 pro. (1372) eských a 36*2

pro. (778) nmeckých, což odpovídá pibližn íselnému
pomru obou národ v zemi (63 : 37 pro.). Z toho

plyne, že dopluje eský živel úvrní organisaci svou

rychleji než Nmci. Pouze obanské záložny zakládají

Nmci nyní rychleji než echové, ponvadž tento typ

úvrních ústav až do nedávná zanedbávali, podobn
jako eši spoitelny. Tolik o potu ústav. Pokud jde

o finanní sílu tchto ústav, jeví se nám tu pomry
jinak: Koncem roku 1904 obnášela veškerá aktiva: u e-
ských spoitelen 584,991.377 korun, u nmeckých spo-

itelen 1045,587.000 kor., u eských obanských záložen

431,091.928 kor., u nmeckých obanských záložen

225,555.076 kor., u eských Raiffeisenek 38,702.217 kor.,

u nmeckých Raiffeisenek 31,637.883 kor., u eských ho-

spodáských záložen 122,887.000 kor., u nmeckých ho-

spodáských záložen 14,304.000 kor. Representuje tedy

eský podíl a souhrn aktiv všech tchto ústav koncem
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roku 1904 již 47 pro. (proti 43*6 pro. r. 1897), n-
mecký však pouze 52 pro. (proti 56*4 pro. r. 1897).

Znenáhlý vzrst náš na poli úvrnictví jest tedy

z ísel tchto dosti patrný. Také v percentuálním po-

mru úastí obou národ na jednotlivých kategoriích

ústav nastaly v tchto sedmi letech došli znané po-

suny. eský podíl na kategoriích ústav v poadí výše

uvedeném je nyní následující : 35*8 pro. (proti 30 pro.
z r. 1897), 65*7 pro. (proti 91 pro. r. 1897), 55 pro.
(proti 67 pro. r. 1897) a 89 pro. (proti 28 pro.
r. 1897); nmecký 64*2 pro. (proti 70 pro. r. 1897),

34*3 pro. (proti 9 pro. r. 1897), 45 pro. (proti 33 pro.
r. 1897) a 11 pro. (proti 72 pro. r. 1897). Absolutn
vzrostl eský kapitál velmi znan u všech kategorií

ústav
:
percentuáln nastal vzrst eského kapitálu pouze

u spoitelen a Raiffeisenek, poklesnutí však u obanských
záložen. Absolutn i relativn (vzhledem k potu oby-

vatelstva) jsme ped Nmci pi obojích záložnách, pouze
absolutn u Raiffeisenek — a i tu doháníme populaní
kvótu svoji — absolutn i relativn jsme za Nmci
u spoitelen. Vbec jeví se u všech ústav snaha po
vyrovnání podílu obou národ na procento populaní,
což dokazují i nejnovjší data spoitelní. Roku 1906 bylo

v echách 223 spoitelen, mezi nimiž 103 eské (46*5

pro.) a 120 nmeckých (53*5 pro.). Percentuální poet
finanních sil obou národ zstal tu r. 1904 celkem ne-

zmnn
;
poet eských spoitelen vzrstá rychleji, než

nmeckých. Ovšem nepibývá kapitálu ve stejném po-

mru k potu nových ústav, ponvadž jsou nové ústavy

tyto pirozen s poátku velmi slabé.

» Spoitelní Obzor « pinesl pehled stavu spoitelen

v království eském koncem r. 1906. Ze zajímavých

sdlení tch vyjímáme, že koncem r. 1906 bylo ve krá-

lovství eském 103 eských a 124 nmeckých spoitelen.

eské spoitelny disponovaly 642,465.098 K, nmecké
1.135,277.645 K. Vklady v eských spoitelnách obnášely

600,705.097 K, v nmeckých 1.002,461.548 K, reservní

fondy v eských 27,553.500 K, v nmeckých 100,161.140 K,

pensijní a jiné fondy v eských 7,887.888 K, v nmeckých
18,559.537 K, ostatní passiva v eských 6,318.611 K,

v nmeckých 14,095.417 K. Poet vkladatel byl v e-
ských spoitelnách 463.492, v nmeckých 717.143, zisk

eských spoitelen inil 2,892.092 K, nmeckých spoi-
telen 6,626.637 K, dar uinily eské spoitelny 964.311 K,
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nmecké 3,482.651 K. — Obrázek tento jest pro všecky

myslící a soudné echy svrchovan pouný. »Kdo pe-

níze má, ten a si na pána hrá«, zaíná známá eská
píse, proto, bratí echové, pravdu má pan editel Pro-

cházka se svou stádatelskou družinou. »Volná myšlenka*
nás nevytrhne, ale jenom rozumné hospodáství upraví

nám cestu v budoucnosti.

V dubnu 1908 mly eské spoitelny vklad

v echách 587,661.491 K
na Morav 75,103.169 »

ve Slezsku 2,642.596 »

Na dveích velikých spoitelen v Praze, a sice v Mst-
ské spoiteln a eské spoiteln, byla koncem dubna
1904 vyvšena ohlášení, že oba ústavy zrušují i staré

vkladní knížky na 4 procenta. Co to znamená ? Patrn
hrozný nával vklad do velikých spoitelen. Obecenstvo
neví tm malým ústavm a jde do tch ve ikých. Zde
si nevdí pívalem rady a proto sáhnou k obran, sni-

žuje se úroková míra. Úsporný kapitál hledá útoišt a

neví kam. Na bursu jiti a zde hráti, jest povážlivo, za

krátko se vše prohraje a z boháe je pak chuas. Totéž

platí o každém, kdo si vyhledá smnárníka žida a dává

mu plnou moc na jeho úet hráti na bnrse, kupovati

cenné i bezcenné papíry a pod. Uspoený kapitál neví

kam. Koupiti si njaké hospodáství, kdo pak se bude
zlobiti s lidmi, eládkou, díti se a lopotit. Koupiti si

inžák v Praze ? Jak pak, když nás pan »architekt« notn
napálí. inžák je prázdný a peníze do nho strené jsou

pímo ohroženy, není-li všecko na halé zaplaceno a v mst-
ské knize všecko isto, bez dluh. Úsporný kapitál neví

kam. Kletba kapitalismu se dostavuje. Nikoho tu není,

kdo by chtl platiti aspo 4 procenta úrok ze sta. ím
více úroky klesají, tím bezcennjší se stává kapitál. Ma-
jitel jeho musí míti ím dále tím více tisíc, aby z úrok
mohl pohodln žiti. Dnes dostáváme 3 a pl procenta,

ped 30 lety brali jsme 6 procent, na smnky dokonce
i 7 procent.

Ml-li kapitalista 40.000 korun kapitálu, mohl z nich

ped 20 lety pkn žiti, bral aspo 4000 korun úrok.
Dnes musí míti 80.000 korun uložených vklad, chce-li

z nich obstojn žiti. Kapitál stává se bezcenným. A nejen

to, kapitál stává se takoka bemenem, ano i nebezpeím
pro spolenost lidskou. Jestliže ústavy úsporné si nevdí
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rady s pívalem vklad, zda neroste tu nebezpeí, že se

budou podnikati odvážné spekulace, že úspory ty budou
v nebezpeí? Nejsou zde oteveny dvée opt pro de-

fraudace v nejširším slova smyslu ? Jakmile se jen trochu

zapomene na to, že zde neb onde úedníci úsporného
ústavu pohlíželi na svené jim peníze jako na majetek

vlastní, kterým plýtvali, zvíecké vášn ukojovali, na
útraty jiných spoivc šampaské pili a když bylo nej-

he, sáhli potom k cyankali, znovu bude se to op-
tovati.

Vše se v jistých periodách opakuje a tvrdíme, že

kapitál uspoený nikdy není jist i pi svdomité obezet-
nosti a poctivé správ, neku-li když v záložn pracují

tchoi. Nebezpeí kapitalismu bude ím dále tím vtší.

Peníze budou bez ceny a nejistý, dokud nynjší hospo-

dáské a výrobní pomry nebudou položeny na zdra-

vjší a trvanlivjší základy.

Naše penžnictví jest teprve v poátcích, vždy
sotva padesát let nynjší penžnická soustava jest v in-
nosti. Nejsme tak chudi, jak se nám stále namlouvá
a vládneme dosti znanými úsporami. Když se pidržíme
výpot povstného dra Sobitschky, má eský lid uspo-

eno v eských spoitelnách koncem r. 1902:

vklad res. fond
V echách . 384,722.800 K 21,508.900 K
Na Morav . 65,600.700 K 3,927.200 K
Ve Slezsku eské spoitelny není.

Za to ale musíme pipoísti aspo 120 milion K
vklad »eské« spoitelny v Praze k dobru ku vkladm
eského lidu.

Dále bylo uloženo v úvrních eských spolcích

s ruením obmezeným a neobmezeným koncem r. 1902:

v echách . . . 343,465.273 K
na Morav . . . 188,240.437 K
ve Slezsku . . . 4,934.163 K

Mimo to mly okresní rolnické záložny eské
v echách 84,954.175 korun vklad. Snad nechybíme,
když úsporní vklady eského lidu uložené v poštovní

spoiteln odhadneme na 40 milion korun. Vládne tedy

okrouhle eský lid pi nejmenším aspo 1300 miliony

korun úsporných vklad. Koncem r. 1860 bylo v e-
chách úhrnem 14 spoitelen eských a nmeckých, které
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spravovaly 60 milion korun nynjší mny vklad. Dnes
má jediná Mstská spoitelna v Praze více než dvakrát

tolik vklad. Roku 1881 mla povstná »eská« spoi-
telna v Praze 184 milion korun vklad, Mstská spo-

itelna 27 milion korun vklad. Dnes stouply vklady

»eské « na 203 mil. korun a spoitelny Mstské na

okrouhle 140 milion korun. Nastalo i zde tídní duch
a kapitál uspoený vyhledává si svoje národní ústavy.

Máme však za to, že nastávají eskému kapitálu dležité

úkoly pro budoucnost, a sice aby vas pomýšlel na

ochranná opatení proti možným ztrátám a za druhé,

aby podnikl kroky na zvýšení úrokové míry, nebo-li vý-

nosnosti uspoeného kapitálu.

K tomu úelu bylo by teba provésti užší organi-

saci všech eských úsporných ústav, spoitelen a záložen

všech bez rozdílu, a to ze všech tí zemí. Úkolem této

úzké organisace bylo by v pední ad vykonávati ne-

petržitou svdomitou náhlou revisi každého ústavu bez

rozdílu a zíditi zajišovnu pro ztráty a defraudace. Za-

jišfovna tato by mla za hlavní úkol v pípadu, kdyby
se nkterý ústav eský ocitnul v nebezpeí konkursu,

vyjednávati hromadn se vkladatelstvem o zakoupení

všech vklad. Tím by odpadlo ízení konkursní a také

bohaté lovy nesvdomitých advokát af židovských, a
kesanských. Vykonávání revise dje se sice dnes, ale

neptejme se, jak v nkterých pípadech. O tom bychom
mohli podati zajímavý jeden doklad. Zde by musil úkol

revisní býti provádn velice pesn a bezohledn, jinak

nebude nápravy nikdy. Ku zvýšení výnosnosti vklad
teba se chopiti dobrých osvdených prostedk. Zde
nestaí jen vyhledávat »dobré hypotéky«, kupovat státní

a jiné cenné papíry, jak se dosud dlá, zde nastoupiti

dlužno jinou dráhu. Naše eské ústavy úsporní budou
nuceny samy kupovat a zakládat podniky, jak to iní
dnes banky, nechtjí-li, aby jednou byly nuceny vyhlá-

siti, že jim nemožno pijímati další vklady.

V poslední dob zaaly se zakládati školní stá-

danky. Úelem tchto ádek jest upozorniti na velikou

dležitost školních stádanek jak na výchovu mládeže,

tak i pro národohospodáskou stránku, buditi smysl pro

spoivost v nejširších vrstvách lidu. V první píin na-

pomáhají tyto žákovské pokladniky v obzvláštní míe
v boji proti nesmírnému se honní za zábavami. Zábava
v patiném rámci se pohybující jest bez odporu pro
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mládež žádoucí, ano nutná. Ale na druhé stran nelze

popíti, že stále vtší a všeobecn se vzmáhající touha

po zábavách i mládež v stoupací míe zachvacuje a to

nejhorší ovoce pinášívá. To zavdává píinu k pe-
mýšlení nejenom v ohledu mravním, nýbrž i v ohledu

ist hospodáském. Vzpomeme si jen na cukrovinky

a na ty známé automaty, kolik tisíc korun jimi z kapes

lidu je zbyten vytaženo a tím na neužitené mlsnoty

vydáno! Tomuto zlu se mže zcela dobe zizováním
školních pokladniek odpomáhati. Ale i z jiné píiny
je zaízení to výborné

;
budí totiž v dítku i mravní

ctnosti : dává podnt k pilnosti, spoivosti, stídmosti,

snaživosti a poádku. To jsou vlastnosti, jež i po vy-

chození školy u dobe vychovaných a sebekázn schop-

ných lidí jeví úinky. Ovšem proti zaízení školních po-

kladniek uvádjí se nkteré námitky, které se však pi
bližším uvažování v nivec rozplynou. Pedevším nechat

se neuvádí, že buditi smysl pro spoivost a vychovávati

k výše uvedeným vlastnostem jest jedin vcí rodiny.

Arci! Než v kolika pípadech zde rodina selže. A škola

pece v otázce vychování tvoí nutný doplnk rodiny,

a proto považuje škola za svou povinnost, chápati se

prostedk, jež k spoleným úelm výchovným pispí-

vají. Prospch ze školních stádanek netýká se však

pouze dtí, nýbrž i jejich rodi
;
nebo pi odchodu ze

školy mohou dítky z uspoených jimi penz vydatn
rodim pispti na vybavení své.

Zaizování školních pokladniek není tak tžké

;

hlavní vcí jest dobrá vle. Uitelé by musili vc sami

do rukou vžiti a školní pokladniky ve správ míti.

Jsem toho mínní, že základem školních stádanek
by nesmla býti jejich odvislost od jiných, veejných
pokladen, nýbrž musily by míti vlastní správu, jež by
se na uitele penesla. Uitel by pak byl za tuto práci

honorován. Odkud vžiti na to peníze? Myslím, že njaké
procento z úrok pokladniek školních by se mlo na

tuto správu vynaložiti, a ostatek by dodaly obec, zem,
stát. Pi úsporách dítek by se nemusilo hledti na vy-

soké úroky, nebo hlavním cílem jejich jest, aby tímto

zaízením dítky penz zbyten nevydávaly. Z toho
dvodu by njaký díl úrok se mohl použiti na výdaje

správní. Že pak i obec a stát mají povinnost pispívati

na správu školních pokladniek, jde na jevo z úelu
dobrého cíle vci.
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Statistika úsporných ústav v Rakousku je násle-

dující :

million K
Rakousko-uherská banka vklady koncem r. 1907 123
Ostatní banky v Rakouku vklady koncem roku

1906 432
Spoitelny v Rakousku koncem r. 1906 .... 4904
Poštovní spoitelna ve Vídni koncem r. 1907

vklady 218
Sirotí pokladny r. 1906 1006
Záložny s ruením obmezeným r. 1904 .... 787
Záložny s ruením neobmezeným r. 1904 . . . 445
Raifeisenky r. 1904 . 336

Veškerou sílu úspoených vklad v Rakousku možno
koncem r. 1907 odhadnouti na 7251 million korun.

Mnoho-li z toho patí asi eskému lidu tžko íci.

Koncem r. 1904 bylo v Nmecku uloženo ve spo-

itelnách 11.896 million marek. Ve Francii bylo v ná-

rodních spoitelnách vklad r. 1904 okrouhle 4680 mil-

lion frank.
million K

V Anglii bylo vklad r. 1903 . . . 4769
Itálii 2459
Rusku 2325
Uhrách 2497
Dánsku 819
Švýcarech 840
Švédsku 808
Belgii 746
Norvéžsku 493

Ferd. Zachar vydal obvyklou svou statistiku eských
spoitelen a to za r. 1907. V zajímavém úvodu srovnává

nejprve poet eských a nmeckých spoitelen v Ce-

chách s potem obyvatelstva dle národnosti. V král.

eském psobilo koncem 1907 celkem 225 spoitelen,

z nichž byly pouze 104 eské, takže 1 eská spoitelna

pipadá na 37.788 obyvatel, kdežto 1 nmecká již na

19.737 obyvatel. Podobn psobilo na Morav 49 e-
ských a 35 nmeckých spoitelen, takže 1 eská spo-

itelna pipadá na 33.216 obyvatel, 1 nmecká na

21.109 obyvatel. Ve Slezsku pipadá pi celkovém potu
3 eských a 22 nmeckých spoitelen 1 eský ústav na

48.753 obyvatel, 1 nmecký na 13.480 obyvatel.
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V tchto pomrných íslech jeví se stále ješt opoždný
vývoj eského spoitelnictví, zavinný jednak tím, že

eský národ byl v polovici minulého století píliš absor-

bován politickým ruchem, jednak i tím, že u nás dávána

byla pednost svépomocným záložnám ped spoitelnami,

k jichž zízení bylo teba schválení vlády. Dležitou
úlohu zde hrál také rozdíl mezi zemdlskou povahou
eských krajin oproti prmyslovému rázu nmeckých
krajin.

Vklady eských spoitelen v echách inily koncem
1908 634,581.481 (+ 23,171.247); pipadá tedy pr-
mrn na 1 eského obyvatele 181*68 (-)- 6*63), resevní

fondy vzrostly o 1,516.385 na 32,147.501 K. istý zisk

hlavního fondu iní 1,858.930 (— 120.926); úbytek

proti r. 1906 jest vysvtlitelný, zvýšením správního ná-

kladu z 99.988 na 2,613.974 K, jakož i nestejným zvý-

šením úrokové míry ze vklad a zápjek. V eských
spoitelnách v echách bylo zamstnáno celkem 575
osob (-|- 24); fondy pensijní iní 1,878.827 (-j- 186.408).

Úelm všeobecn prospšným a dobroinným bylo v-
nováno 21,655.376 (-j- 1,013.048). Vklady u eských
spoitelen na Morav a ve Slezsku inily koncem roku

1907 102,356.883 K (4 6,511.159), takže na 1 eského
obyvatele pipadá 59*68 (-}- 3*79). istý zisk hlavního

fondu iní 458.546 (-j- 37*410); náklady správní vzostly

o 42.777 na 476.556 K. Reservní fondy se zvtšily

o 341.109 na 5,348.490 K; pensijní fondy iní 383.975

(-f- 30.695). Úelm všeobecné prospšným vnováno
4,330.161 (-(- 209.926). Celkem spravují všechny eské
spoitelny v zemích koruny eské 736,938.354 vklad
a vykazují 41,089.721 vlastního jmní; úelm všeobecn
prospšným vnovaly 25,984.538 K. V echách dle výše

vklad jsou nejvtší eské spoitelny v Praze (mstská
167,566.111), v Plzni 133,513.365) a Kr. Vinohradech

(18,426.189); na Morav a ve Slezsku nejvtší jest kon-

tribuní spoitelna ve Vyškov (8,483.145), spoitelna
v Tebíi (6,769.457) a v Uh. Hradišti (6,347.540).

eské spoitelny r. 1909 mly následující obchodní
výkaz:

I. eské spoitelnictví bylo v roce práv minulém
podrobeno tžké zkoužce, v které však skvle obstálo.

Znepokojivé zprávy o možnosti války Rakouska se Srb-

skem zpsobily totiž v beznu u mnohých spoitelen

poplach mezi vkladateli, kteí zpravidla žádali, aby se
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jim vklady vyplácely ve zlat, stíbe, nebo aspo v niklu

a bronzu! Bylo marno vkladatele pesvdovati o bez-

úelnosti takovéhoto jednání, ano u nkterých mlo
každé vymlouvání jen ten úinek, že vznikla nedvra
tím vtší. Spoitelny elily tomuto poplachu tém
jediným prostedkem, totiž tím, že všechny vklady vy-

plácely bez výpovdi, nkteré mimo to snažily se zvlášt-

ními vyhláškami uklidniti vkladatele, na p. spoitelna
v Chrudimi vyvsila výrok dv. r. prof. dra Randy, že

pi mstských spoitelnách vkladatelé nemohou utrpti

ztráty
;
spoitelna v Beznici vyvsila vyhlášku, opatenou

podpisem zempanského komisae, v níž rovnž bylo
poukázáno na bezpenost vklad. Jinde, na p. v Pel-

himov, smluvily se spoitelny s ostatními ústavy,

v témž míst psobícími a vydaly vyhlášky, v nichž

poukázaly na bezpenost vklad, jakož i na skutenou
možnost každý vklad ihned vyplatiti, ale oznamovaly, že

v zájmu vkladatel budou trvati na výpovdi, stanovami
urené, jsouce pesvdeni, že vkladatelé do výpovdní
lhty se uklidní a budou pak povdni, že penáhleným
vybíráním vkladu nepišli o úrok.

Zvláštní zmínky však zasluhuje ráznost, jakou místo-

držitelství král eského projevilo v oné dob, jež zdála

se býti kritickou pro naše spoitelnictví.

Tak zejména vydalo vyhlášku z 25. bezna, v níž spo-

itelnám podalo pokyny pro pípad hromadného vybírání

vklad a dovolilo, aby si spoitelny opatily peníze

i takovými zpsoby, které jinak za pravidelných pomr
pípustný nejsou, na p. tím, že spoitelna akceptuje

smnku a pevede ji na Rak. uherskou banku prosted-
nictvím jiné banky, zejména Úst. banky es. spoitelen.

U Rak.-uherské banky bylo uinno opatení, aby svými
filiálkami vycházelo spoitelnám jak možno vstíc. Místo-

držitelství sledovalo pohyb vklad, jsouc ve stálém styku

se spoitelnami. Pípad tento zaznamenáváme s povd-
kem jako první pípad, kdy místodržitelství, upustivši

od názoru byrokratického, vešlo ve skutený pátelský

styk se spoitelnami, nepovažujíc je pouze za ústavy po-

drobené jeho dozoru, nýbrž také za ústavy, svené jeho

péi. Doufáme, že pípad ten nezstane ojedinlým a

že znamená nový smr zempanského dohledu nad spo-

itelnami. Jest nám zárove potšením, že zde mžeme
vzpomenouti, jak pak míst. rada ryt. Chlupp z Chlovan
v onch tžkých dobách stal se vzorným rádcem a zí-
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skal si zásluhy, jež též ve valné hromad Svazu eských
spoitelen byly uznány a ocenny.

O poplachu samém podáváme nkolik struných
dat, vyatých ze zprávy, sestavené míst. referentem. Po-

plach poal 16. bezna, kdy u eských spoitelen v král.

eském bylo více vybráno o 385.000 než vloženo, dne

17. bezna bylo více vybráno o 1,072.000 a dne 18. b.
dosáhly výplaty vbec sumu 2,291.000 a pevyšovaly
vklady v ten den uinné o 1,817.000 K; pak nastalo

klesání; dne 19. bezna bylo více vybráno o 1,299.000 K,

dne 20. bezna o 1,233.000 K, dne 21. (v nedli, kdy

se úaduje pouze u nkolika máio spoitelen) bylo více

vybráno o 82.000 K, dne 22. bezna o 911.000 K, dne

23. již jen o 294.000 K, 24. bezna o 310.000 K, dne

25. (ve svátek) jen o 79.000 K a dne 26. bezna již jen

o 134.000 K. Tímto dnem ustal již poplach. Dohromady
inily v dob od 16. do 26. bezna u eských spoitelen

vklady 5,408.000 K, výplaty 13,018.000 K bylo tedy více

vybráno o 7,610.000 K. Byly to tém vesms jen vklady

drobné, náležejícím nejchudším tídám vkladatel, kteí

práv, jak dlouholetá zkušenost uí, nejsnáze dají se

strhnouti planým poplachem. Po 26. beznu poaly se

opt vklady vraceti, vkladatelé nosili zase své »zlato«,

»stíbro« a jiný »kov« do spoitelen, ale tém každý

ukládal o njakou tu stovku mén, než byl vybral, a

byv tázán po píin, doznal kajícn, že ást svých úspor
utratil. A tato okolnost jest nejsmutnjším úinkem onoho
památného poplachu, nebo i když ástky ty v jednotli-

vých pípadech jsou pouze malé, ve svém celku iní
velikou sumu, o kterou byly zmenšeny úspory našich

drobných stádal.
II. Jinak vyvíjelo se eské spoitelnictví též v mi-

nulém roce utšen a inilo pozoruhodné pokroky. Na
doklad uvedeme zde nkolik dat, pokud jsou nám známy
z jednání Svazu es. spo. a ze zpráv, uveejnných ve

«Spo. Obz.« Tak zavedly moderní a zajisté vhodné za-

ízení »volných list « místo vázaných knih vkladatel:
spoitelny v Táboe a v Hoicích, sbírání úspor u vkla-

datel bylo uskutenno u spoitelny v Benešov, úsporné
lístky pro drobné vklady zavedly spoitelny ve Strako-

nicích a Velvarech, pijímání vklad na bžný úet a

šekování bylo zavedeno u spoitelny na Mlníce. Spo-

itelna v Mladé Boleslavi vymohla si oprávnní, aby
mohla cenné papíry pijímati v úchovu a ve správu.
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Potšitelno je, že i u našich spoitelen vzmáhá se

vdomí o úspchu a dležitosti vhodné reklamy, zejména
takové, jíž lze širší obecenstvo povzbuditi ke stádání.

Jsou to zejména t. zv. »roenky«, jež spoitelny rozšiují

vtší mrou mezi obecenstvem. V r. 1909 byly to ze-

jména spoitelny v Benešov, Beznici, Lysé, Napajedlech,

Sobslavi, Uhlíských Janovicích.

Též v oboru veejné dobroinnosti vyhovovaly spo-

itelny svému poslání, zejména byla to otázka stavby

dlnických domk, kterou se spoitelny zabývaly, k její

vhodnému rozešení došlo zejména u spoitelen v Krá-

lové Hradci a Mnichov Hradišti. Zajímavým zpsobem
pispívá spoitelna v Píbrami ke zlepšení pomr ne-

majetných sestárlých živnostník tím, že jim zakupuje

ihned splatný doživotní dchod; v roce 1909 zvýšila

jej o celých 100% ze zvláštního »nadlepšovacího fondu«,

takže peníz spoitelnou vnovaný vynáší ve prospch
obdarovaného plných 24*4%. Tak podlí tato spoitelna

v nkolika letech celou adu nemajetných sestárlých živ-

nostník dosti znanými doživotními pensemi. Podobn
vnovala spoitelna v Plzni 4.000 K ke starobnímu po-

jištní u král. es. zemské pojišovny a pikázala z toho

urité ástky spolku vzájemn se podporujících dlník
plzeských a šestnácti živnostenským spoleenstvm, by
jich užila ku pojištní sestárlých svých len. Spoitelny

na Král. Vinohradech a v Táboe podlují žactvo kníž-

kami se základním vkladem 1—5 K.

III. Nové spoitelny vznikly v Sobotce (zahájení in-
nosti 1. záí) a ve Skui, kde po dlouhých jednáních

a bojích zahájena innost 1. íjna: mimo to zídily sbrny :

spoitelna v Benešov sbrny v Neveklov a Brodcích

a spoitelna v Kolín další sbrnu a to v Zásmukách.

IV. O pohybu vkladním podáváme tento pehled:
Koncem prosince 1908 inily vklady všech 107 eských
sooitelen v echách: 571 mil. K, všech 49 es. spo.
na Morav 67 mil. K, všech 3 es. spoitelen ve Slezsku

2*6 mil. K. Koncem listopadu 1909 inily vklady u 109

es. spo. v echách 644 mil., u 49 es. spoitelen na

Morav 91*6 mil. K, u 3 es. spo. ve Slezsku 3*6 mil. K.

Nejvtšími spoitelnami dle toho stavu jsou v echách:
Mstská spoitelna v Praze se 188 mil. K, dále spoi-
telny v Plzni se 39*5 mil., na Král. Vinohradech se 24*5

mil., v Chrudimi s 15*2 mil. K, v Domažlicích se 14 mil.

kor., v Hradci Král. s 13*3 mil. K, v Táboe s 13*2 mil.
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kor., v Pardubicích s 12*3 mil. K, v Píbrami s 12 mil.

kor. ;
na Morav : První kontr. spoitelna ve Vyškov

s 0*8 mil. K, dále spoitelny v Tebíi se 7 mil. korun,

v Prostjov se 6 mil. K, v Kromíži s 5*8 mil. K- Ve
Slezsku je nejvtší eskou spoitelnou spoitelna v Polské

Ostrav se 2*8 mil. K.

V. Ze spoitelních organisací zvláš významným je

rozmach Ústední banky eských spoitelen, která v roce

minulém uskutenila zvýšení svého kapitálu z 10 mil. K
na 15 mil. K a vymohla u vlády svolení, by spoitelny

mohly upsati akcie této banky až do 20% svého reserv-

ního fondu
;
nová emisse, jíž se spoitelny ile zúastnily,

zdaila se tak, že v krátké dob byl vypsaný kapitál té-m o 1 mil. K pepsán.
Statistika eských záložen za rok 1908. Kancelá

Jednoty záložen vydala nedávno svou obvyklou d-
kladnou statistiku eských záložen v zemích koruny eské
a Dol. Rakousích za r. 1908 spolu s úplným seznamem
jich za r. 1909. Seznam ten obsahuje celkem 865 záložen,

a to 505 v echách (v tom 372 spoleenstev zapsaných,

z ehož 62 s ru neobm., 9 spolk záloženských a 124

okr. hospodáské záložny), 331 na Morav (329 zapsa-

ných spoleenstev — v tom 99 s ru. neobm. — a 2

spolky záloženské) a 17 ve Slezsku (1 spolek a 2 spole.

s ru. neobm.). Nov do seznamu pojato letos 12 es.
záložen v Dol. Rakousích, z nichž 10 trvalo již díve a

2 založeny v r. 1908. Vedle toho je na Morav velký poet
kontribuenských záložen s kmenovým jmním 24 mil.,

jež se však nezabývají pijímáním vklad. Bhem r. 1909
založeno nov 28 záložen (resp. spoleenstev s r. obrn.)

a to 16 v echách, 9 na Morav a 3 ve S1 zsku
;

likvi-

dovaly jen 2 záložny, 1 v echách a 1 na Morav. Ve
statistice r. 1908 zpracovány výkazy celkem 666 oban-
ských záložen; nebylo lze opatiti výkazy od 31 záložen,

t. j. 4*4 pro. všech záložen
;

jsou to však jen ústavy

neveliké, takže nedostatek ten na celkovou statistiku nemá
podstatného vlivu. Od okr. hospodáských záložen opa-
teny výkazy všechny. len mly eské záložny koncem
r. 1908 celkem 370.944 (+ 5128) a to 211.886 v e-
chách, 150.480 na Morav, 5498 ve Slezsku a 3080
v Dol. Rakousích. Stav lenských podíl inil u 622 ob.
zálož. úhrnem 22,356.556 K, na nž splaceno 21,375.918
kor.; úroky z podíl lenských pipsané inily 1,503.624

kor. Kmenové jmní okresních záložen iní 13,846.823
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korun. Fondy reservní inily 44,164.010 K, jiné fondy

4,576.927 K. Celkem inily tedy reservy obanských zá-

ložen 48,620.660 K. Pipotou-li se k reservám splacené

podíly v obnosu 21,400.175 K, inilo vlastní jmní zá-

ložen koncem r. 1908 70,020.835 K. Reservní fond a

fondy ztrátové okresních záložen hospodáských inily

koncem r. 1908 4,337.910 K, jiné fondy 855.822 korun,

celkem tedy 5,193.732 K. R. 1908 bylo vloženo u 665
obanských záložen 283,890.863 korun, vybráno bylo

263,117.352 K, zstatek vklad na konci r. 1908 inil

690,590*883 K. U 113 okres. hosp. záložen bylo vlo-

ženo 57,621.298 K, vybráno bylo 45,961.130 K, zstatek

vklad inil 147.107.258 K. Pírostek vklad inil 8* 13%.
Vkladatel u obanských záložen udáno bylo na 538.858,

pi okr. hosp. záložnách na 110.008. Týká se však

u prvých jen vklad v obnosu 581,571.389 K, u dru-

hých 140,504.910 K. Co se týe ostatních vklad, nebyl

poet vkladatel udán. Obanské záložny vykazují úhr-

nem 70.141.112 K vlastního jmní, 716,781.330 K cizího

jmní, pomr obojího jmní jest 1 : 10*21. Vlastní jmní
okresních hospodáských záložen inilo 19,040.556 K,

cizí jmní 147,939.103 K, pomr 1 : 7*77. Obanské záložny

pjily celkem 467,149.111 K (splaceno bylo 440,238.323

kor.), okr. hosp. záložny pjily celkem 60,442.916 K
(splaceno bylo 51,205.553 K). Na konci r. 1908 byl stav

pjek tento : u ob. záložen 604,643.722 K, u okr. hosp.

záložen 128,196.774 K. Bilanní pebytky inily u ob.
záložen 3,325.078 K, u okr. hosp. záložen 873.193 K.

Výtžek inil u ob. záložen 5,598.050 K, u okr. hosp.

záložen 939.224 K. Z tohoto výtžku bylo u ob. zálo-

žen pidleno reserv, fondu 2,172.559 (u okr. hosp. zá-

ložen 146.206) K, lenským podílm pipsáno 1,101.147

(453.748) K, rozdáno bylo 587.583 (79.085) K, na re-

munerace bylo dáno 447.486 (58.71 1) K, na ztráty, amor-
tisace a rozdíly kursovní odepsáno 587.403 (63.506) K.

Hrubý výtžek obanských záložen inil 10,152.428 K,

okr. hosp. záložen 1,841.102 K. Na daních a poplatcích

zaplatily obanské záložny 1,035.229 K ili 0*13% ve-

veškerého píslušného kapitálu, okresní hosp. záložny

208.662 K ili 0*124% veškerého kapitálu. Správní vý-

lohy (služné, cestovné, remunerace a ostatní správní vý-

lohy) inily u ob. záložen 3,966.635 K ili 0*496%
veškerého kapitálu, u okr. hosp. záložen 751.926 K ili

0*445% veškerého kapitálu. Kapitál, jejž záložny oban-
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ské spravují, iní 800,408.019 K, u okresních hospodá,
záložen 168,817.776 K, celkem tudíž 969,225.796 korun,

takže pibylo oproti r. 1907 61 2
/6 mil. K, od r. 1885

704 mil. K, t. j. ron prmrn 303
/5 mil. K.

Poet úvrních spolk v Rakousku je prokázán ná-

sledovn :

Celkem psobí v zemích na íšské rad zastoupe-

ných 9363 spoleenstev, z nichž je 6014 spoitelních a zá-

loženských spolk a 3349 hospodáských družstev.

Podle jednotlivých zemí jeví se stav spoleenstev

takto :

Dolní Rakousy . 703 spole. slouených v i svazu

Horní Rakousy . 243 » » v i s>

Solnohrady . . . 43 » » v i »

Štýrsko .... . 320 » v 2 »

Krajina .... . 320 » ve 3 svazech

Korutany . . . . 165 » ve 2 »

Pímoí .... . 106 ve 2 »

Gorice .... . 38 v 1 svazu

Dalmácie . . . . 83 » ve 2 svazech

Tyrolsko . . . . 1235 » v 5 »

Vorarlberk . . . 73 » v 1 svazu

echy .... . 2743 » ve 3 svazech

Morava .... . 1367 » ve 3 »

Slezsko .... . 264 » » ve 2

Bukovina . . . . 371 » » ve 3 »

Hali . 938 » » ve 2 »

Celkem . . 9363 spole. slouených ve 33 svazech

Dle národností je družstevnictví v Rakousku za-

stoupeno

3521 spoleenstvy u Nmc
5188 » u Slovan
504 » u Ital

150 » u Rumun,
z ehož je patrno, že i v tomto smru Slované zujímají

místo první a bude na nás, abychom, když ne na poli

politickém, tedy na poli hospodáském — družstevním,

se v jeden mohutný celek sjednotili. Že na poli hospo-
dáském a zejména družstevním lze se také s nepítelem
shodnouti, o tom svdí pátelský pomr, který panuje v e-
chách mezi obma ústedními jednotami eskou a nmeckou.

Národohospodáský spisovatel Stiíler uveejnil v

dubnu 1909 tento lánek:

Rudolf Vrba: Vláda penz. 40
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Jak spravuje eský národ svj velkokapitál ? ím
vtší prostedky jsou po ruce, tím vtších cíl lze se

domáhati a dosíci. Hlavní vcí jest ovšem, aby tyto cíle

byly dobré. Tato prostá, jednoduchá a jasná zásada jest

s to, aby ubránila to, co nazýváme velkokapitálem proti

všem útokm, které se proti nmu vedou.

Co jest to vlastn velkokapitál ? Velkokapitál jest spo-

jením vtšího pot malých kapitál. Vezmme na p.
velkokapitál, který pedstavují prostedky spolenosti na-

zvané »Wholsale Society« v Manchestru. Zmínná spo-

lenost vznikla spolením se tamjších dlník všech mož-
ných odbor, kteí nemli co jednotlivci žádných penz.
Oni si však ekli: »My pracujeme, tedy tvoíme. Kapitál

jest nahromadnou prací. My jsme tedy kapitalisté. Spojme
se a vyrábjme své poteby sami pro sebe!« Národ an-

glický svou povahou jest dnes národem pracujícím.

Tento program byl do všech dsledk proveden a co

dnes vidíme?
Asi ped sedmi lety ml jsem výkaz této spole-

nosti v rukou. Spolenost ítala pokud se pamatuji pes
osm set tisíc len, množství rzných továren, trnáct

velkých dopravních parník, své vlastní dvory pro chov
dobytka, výrobu másla i sýra, i v Hanoveru a Skandi-

davii a vše, co sama nemohla vyrábti, jako na p. cukr,

platila hotov. Pamatuji se, jak pijeli jednou dva ta-

koví dlníci s mozolovitýma rukama a plnými mocemi co

delegovaní komisai k nákupu cukru do Prahy. Uzaveli
se zdejší jednou firmou dodávku dvaceti vagon cukru,

které mli býti zaplaceny vi konosementu. Jednali

zcela pravideln, jako skutení kupci. Takových spole-

ností je v Anglii mnoho, ponvadž spolování leží

v povaze anglických pracujících tíd, vyvinuvší se

z utlaování, které pracující tídy trply se strany tíd
zámožných. Velkokapitál byl pemožen velkokapitálem.

Mnozí mi namítali, že prý jest takový úkaz mož-
ným jen v Anglii, kde panuje rozhodná správnost a

poestnost, tedy dvra v hospodaení. Nejsem toho
náhledu. ím poestnjší lovk, tím mén dvry žádá

a ím nepoestnjší jest lovk, tím více dvry žádá.

Zajisté, že mže býti jeden nepoestný mezi tisícem

poestných. Zárukou pro všecky jest nejpísnjší kon-

trola, která chrání lidi poestné ped poškozením a iní
z lovka nepoestného poctivce. Každý poestný, správ-

n smýšlející lovk požaduje kontrolu i proti sob,
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ponvadž ví, že jsme všichni slabí a chybující a že jej

písná kontrola zachová pi poctivosti.

Jaká jest povaha eského národa se stanoviska ho-

spodáského ? Dejme tomu, emuž bude asi tak, že se

celý eský národ skládá asi z jednoho millionu muž.
Ostatní jsou ženy a dti. Z tohoto milionu jsou tyi
sta tisíc muž leny záložen. Jiní zase ukládají své pe-

níze do bank a spoitelen. Kapitál, to jest vklady a po-

díly, které spravují eské záložny a spoitelny, pesahuje
pt set milion zlatých, k ohromnému kapitálu, sestáva-

jícímu z úspor, které jsou uloženy v bankách. eský
národ se stanoviska hospodáského jest národem spo-

ivým. Svou spoivostí dospl dnes eský národ tam,

že se stal jedním z nejvtších velkokapitalist na svt.
A celé svoje jmní zajisté že nemá pouze v záložnách,

spoitelnách a bankách.

A jak spravuje si eský národ tento velkokapitál ?

eské záložny v zemích koruny svatováclavské spravují

kapitál ti sta tináct million zlatých. Výtžek dle Ba-

tovcova kalendáe obnášel pi obanských i okresních

hospodáských záložnách 2,575.000 zlatých. Tedy ani

jedno procento ! Každý nahlédne, že jest to velmi

málo.

XXXIV. Andrew Carnegie o spoivosti.

id. Listy « pinesly v listopadu 1910 tento lánek:
Známý americký miliardá, ocelový král, Andrew

Carnegie, jest jednou z nejsympatitjších osobností z lidí

práce, kteí z nepatrných poátk vyšinuli se na výši, a

železnou vytrvalostí dopracovali se úspch, s jakými

v starém svt sotva kde potkati se možno. Myšlenky
a zásady Andrewa Carnegia jsou pístupny i eskému
tenástvu pekladem knihy » Panství obchodu « (vyšel

v Ottov »Svtové knihovn«). Spisek tento neml by
chybti v knihovn žádného našeho obchodníka a pr-
myslníka, uitelstvo pak, knží a vychovatelé mládeže

vbec, mli by dorost národa sob svený na knihu tuto

stále a stále upozorovati, by byla nejen tena, nýbrž

aby stala se budoucí — bohdá lepší — generaci naší

druhou biblí.

Považujeme za svou publicistickou povinnost na zá-

sady velikého Ameriana upozorovati, i vyjímáme pro

dnešek krátkou sta z jeho ei ku žákm obchodní školy



— 628 —

Curryovy v Pittsburku »0 cest k obchodnímu úspchu «.

Když byl nejprve poukázal k nebezpeí, které vzniká pro

mladého muže nemírným pitím lihových nápoj, pokra-

uje takto: »Za druhé nejvtší nebezpeí pro mladého
obchodníka v tomto mst považuji nebezpeí spekulace.

Když jsem byl ješt telegrafním úedníkem, nebylo ješt
bursy v našem mst, ale my úedníci znali jsme ovšem
obchodníky nebo firmy, které spekulovaly na cizích bur-

sách. Mohl bych je spoítati na prstech jedné ruky. A tito

lidé nebyli nikdy našimi pedními obany
;
každý po-

hlížel na n s nedvrou. Vidl jsem pak, že pozdji
byli všichni tito spekulanti nenapraviteln znieni, upadli

penžn a upadli mravn. Je sotva píklad njakého muže,
který by nabyl jmní pomocí spekulace a udržel si je.

Hrái umírají chudí a jist není píkladu spekulanta, jehož

život by byl sám o sob poctivý a pro spolenost uži-

tený.
Obchodník, který se chápe ranních novin, aby

pedevším vidl, jaký asi výsledek budou míti jeho spe-

kulace na burse, iní sám sebe neschopným pro klidnou

rozvahu a správné ešení otázek obchodních, jimiž se

má zabývati pozdji ve dne, a podkopává zdroje vytrvalé

a soustedné energie, na které práv závisí trvalý úspch
a asto i bezpenost jeho hlavního obchodu.

Spekulant a obchodník ubírají se protivnými smry.
První závisí na neoekávaném obratu kola štstny

;
dnes

je millionáem, zítra bankrotáem. Obchodník však ví, že

jenom po letech trplivého, vytrvalého oddání se obchodu
mže dosáhnouti té odmny, jíž je úspch, ne náhodou,

nýbrž prostedky dobe promýšlenými k dosažení cíle.

Po všechna ta léta kojí se myšlenkou, že nemže míti

zdaru, nebude-li prospívati druhým. Spekulant naproti

tomu, pokud se týe prospchu druhých, anebo prospchu
spolenosti, bylo by lépe, kdyby ani nežil. Sta mladých
lidí v našem mst pokoušela se nedávno spekulovati

v oleji a mnozí byli znieni
;

všichni utrpli škodu, a
získali nebo ztratili. Budete asi, ne, budete jist podobn
pokoušeni

;
ale až budete tak pokoušeni, doufám, že si

vzpomenete na tuto radu. eknte pokušiteli, který vás

bude ponoukati, abyste tak vydali v nebezpeí své malé

úspory, že rozhodnete-li se vbec spekulovati, jste od-

hodláni jiti do ádné a dobe vedené herny, kde se šidí

oteven. V hern máte aspo poctivou hru a pibližn
stejnou nadji na ervenou i ernou

;
na burse nemáte
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ani to ani ono. Stejn byste se mohli pokusiti o své

štstí ve he o ti karty.

A ješt nco jiného jest ve spekulaci. Nic není tak

dležitým pro mladého obchodníka, jako nezkalený úvr,
úvr opírající se o dvru v jeho rozvážnost, zásady a

pevnost povahy. A vte mi, nic nezabíjí úvr firmy

nebo obchodníka v bance díve, než poznání, že tato

firma i obchodník spekuluje na burse. Je docela lho-

stejno, je-li chvilkovým výsledkem jeho hry zisk i ztráta.

V té chvíli, kdy se o nm sezná, že hraje na burse, jest

jeho úvr ohrožen, a záhy jest úpln ten tam. Jak lze

dáti úvr muži, jehož majetek mže býti úpln smeten

v jediné hodin paniky mezi hrái? Kdo mže íci, jak

to s ním stojí, vyjma jedinou vc jistou: podal náležitý

dkaz, že mže ztratiti všechno. Proto také ti, kteí mu
dávají úvr, smjí obviovati jenom sami sebe. Roz-

hodnte se býti obchodníky, nikdy však spekulanty.

Tetí a poslední nebezpeí, ped nímž vás teba
varovati, zahubilo mnohou dokonalou loku — obchod-
níka, která vyplula dobe a slibovala zdárnou plavbu. Je

to nebezpený zvyk podpisovat! smnky — tím nebez-

penjší, že nás obyejn pepadá pod rouškou pátelství.

Odvolává se na vaše šlechetné city a vy sami pravíte

:

»Jak mohu odepíti pjit jenom své jméno, abych po-

mohl píteli ?« Práv proto, že je v tomto mínní tak

mnoho poestného a doporuitelného, je provádní jeho

tak nebezpené. Dovolte mi, abych se pokusil dáti vám
bezpené, poctivé pravidlo v této vci. Ml bych vám
íci, abyste si te uinili pravidlem: nikdy nepodpisuj

smnek za jiné
;

ale to jest píliš mnoho, jako kdybych
po vás žádal, abyste nikdy nepili vína, nikdy nekouili,

anebo kterékoliv jiné »nikdy«. Taková »nikdy« obyejn
mají své výjimky. Jako obchodníci budete si asi mnohdy
pát ruiti za své pátele. Ale pi tom jest jistá mez,

u níž musí pestátí ohled na zdar pátel a zaíti ohled

na vaši vlastní est.

Jste-li nco dlužni, tedy všecek váš kapitál a všecko
vaše jmní jest slavnostní zástavou ve vašich rukách,

která musí zstati neporušena pro zabezpeení tch, kdož
vám poskytli úvr. Nic nemžete se ctí uiniti, co by
ohrožovalo tuto první pohledávku na vašem jmní. Ruí-Ii
zadlužený obchodník za jiného, není to jeho vlastní úvr
nebo jeho vlastní kapitál, který vydává v nebezpeí, nýbrž
je to úvr a kapitál jeho vlastních vitel. Porušuje
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zástavu. Pamatujte si proto: nikdy nerute za jiné, le
když máte hotové prostedky, které nejsou zástavou za

vaše vlastní dluhy, a nikdy nerute nad tyto prostedky.

Díve než vbec na sebe ruení béete, považujte je za

dar a tažte se sami sebe, zda si pejete uiniti dar svému
píteli a zda peníze, které chcete dáti, jsou skuten vaše

a ne zástavou pro vaše vitele. Nejste bezpeni, pánové,

le stojíte-li pevn na tomto stanovisku jako jediném,

které poctivý obchodník mže zaujímati. Zapísahám vás:

varujte se lihových nápoj, spekulace a ruení za cizí

dluhy «

Potud Carnegie, v pednášce své ku žactvu obchodní
školy, z níž vyjímáme tuto pední sta.

Nebudeme zkoumati život jak jde kolem nás, ídí-li

se zásadami velikého tohoto praktika aspo ponkud,
i jsou-li mu zásady tyto cizí. Úsudek o tom ponechá-

váme tenástvu, které ho již samo sob utvoí.

ár. Pol.« pinesla v dubnu 1911 následující úvahu
o tomto penžitém ústavu. » Poštovní spoitelna ve

Vídni as od asu zpsobuje u nás nepíjemnou pozor-

nost. Jsou to výstelky, mnohdy až naivní, jejího sou-

stavného vyzývavého nmení, které asem na chvilku

rozeí vody veejného mínní v echách a na Morav.
Obyejn je pak brzy zase klid na vodách . .

.

Zasvceným je dávno známa zdrcující pravda, že

podailo se pomalu a tiše tomuto úadu zavsti to,

proti emu od poátk konstituního života eská po-

litika mla vésti houževnatý boj

;

totiž podailo se mu pro-

vésti v malém systém phsného centralismu a státní

úední ei. Slabost eské politiky v tomto smru mohla
by se krt vymstíti. Ojedinlé varovné hlasy sice asto
se ozývají, ale dosud nadarmo. Dnes jsou pomry takové,

že nejmenší poštovní úad i v nejzastrenjším kout
kterékoliv zem slovanské, kam zvuky nmecké nikdy

nedolehnou, je nucen s poštovní spoitelnou jen n-
mecky a na formuláích pouze nmeckých dopisovati.

Neplatí žádné ohledy na skutené pomry nebo platící

naízení pro tu kterou zemi. A to znamená — státní

úední e v malém.

XXXV. Poštovní spoitelna ve Vídni.
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Nelze se divlti tmto pomrm. V ele ústavu stojí

ist nmecká byrokratická kamorra nkolika protžova-
ných tidí. Dnes již zemelý vládní rada Krámský byl

posledním eským konceptním úedníkem tohoto íšského
ústavu a zemel s vdomím, že byl nmeckou kamorrou
odstren na místo bezvýznamné, do oddlení pro pe-
klady. Místo jeho nebylo obsazeno eským konceptním
úedníkem a zdá se, že spoitelna chce vbec uiniti

oddlení pro peklady zbyteným, spoléhajíc na to, že

strany pomalu pivyknou zcela nmin. Zakladatel poštovní

spoitelny, dr. George Coch, zavedl šetení národnostní

píslušnosti stran v tom rozsahu, v jakém dosud trvá.

Od r. 1883 nepodailo se, pozorujeme-li výsledek, do-

sáhnouti nic nového. Smutné vysvdení, kterak nedo-

vede eský národ využiti své penžní zdatnosti! Od
r. 1883 do konce r. 1909 (poslední hotová statistika)

vložily zem koruny eské v šekovém a clearingovém

ízení kapitál ohromný : 26 a pl milliardy korun, totiž

echy: od r. 1883 do r. 1906 . 13.739,986.229 K 05 h

r. 1907 . 1.363,520.791 » 75 »

r. 1908 . 1.476,853.455 » 31 »

r. 1909 . 1.589,688.758 » 38 »

18.170,049.234 K 49 h

Morava: od r. 1883 do r. 1909 6.633,329.258 » 86 »

Slezsko: « « « « « « 1.802,253.317 » 73 »

Celkem ~
26.605,631.81 Í~K 08 h~

Naproti tomu bylo vybráno v tomto ízení majiteli

út
v echách 1883—1909 . . . 12.524,090.937 K 65 h

na Morav « « ... 4.288,255.499 » 43 »

ve Slezsku « « ... 1.140,723.835 » 08 »

17.953,070.272 K 16 h.

Bylo tedy v této dob o obrovský obnos 7V2 mil-

liardy ze zemí království eského více vloženo než vy-

bráno.

Celkový obrat ze zemí koruny eské byl tedy

44.558,702.083 k 24 h pouze v oddlení šekovém a

clearingovém. Netoliko že soukromí šekovní vkladatelé

z ech, Moravy a Slezska, mezi nimiž je zdatné pro-

cento ech, dalo poštovní spoiteln ohromné obnosy
k obchodní disposici, ale zaplatili zajisté i znané obnosy
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manipulaního poplatku, provisí atd. Pouné tyto cifry,

vybrané z úední, ovšem jen nmecky vydané statistiky,

»Sechsundzwanzigster Rechenschaftsbericht des k. k.

Postsparkassen-Amtes« jsou zahanbující pro nás, po-

myslíme-li si, že za to nedovedli jsme si vydobyti ná-

rodnostních ústupk; poštovní spoitelna korresponduje

s majiteli út nmeckými »Kontoauszugy« a pijímá
jen nejnepatrnjší procento eských úedník na podí-
zenjší místa (do administrace vbec žádných).

Také v ízení úsporním jsou súastnny zem ko-

runy eské podílem lvím. Od poátku ústavu do konce
r. 1909 obnášely vklady:

v echách 333,269.317 K 07 h

na Morav 165,136.829 » 75 »

ve Slezsku 52,820.573 » 42 »

Celkem . . . 552,226.720 K 24 h

Z toho bylo vybráno od vkladatel

v echách 276,215.034 K 70 h

na Morav ...... 130,621.071 » 27 »

ve Slezsku 41,569.086 » 73 »

448,405.192 K 70 h

Zstalo tedy k disposici ústavu 103,821.527 k 54 h.

Neteba podotýkati, že nejmén polovice tchto penz
byla vložena vkladateli eskými.

Pi tom teba poukázati na to, že ústav zúroí v

šekovém ízení peníze pouze dvma procenty, vybírá

4 halée za každou manipulaci na kont a útuje si pro-

visi jedné tvrtiny pro mille (z obnosu pes 6000 k

jednu osminu pro mille). Manipulaní poplatek je velmi

dobrým pramenem píjm, nebo obyejn znjí složní

lístky na malé obnosy, takže pro vtší eské banky
s velkou klientelou schází se každodenn sta složních

lístk, ba mnohdy tisíce, hlavn pro banky pojišovací.

V úsporném ízení zúrokuje ústav vklady pouze 3%> a
poštovní spoitelny malých stát zúrokují je daleko lépe,

tak na p. rumunská poštovní spoitelna 5%, bulharská

4°/0 atd.

Z uvedených statistických cifer lze si pibližn
uiniti pojem, jak ohromný obnos složen již byl eskými
majiteli út ve prospch istého výtžku tohoto íš-

ského ústavu. Pesn udati toho nelze, nebo spoitelní

poštovní ústav, veden jsa v nmeckém duchu, nevede
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te vbec žádných pehled o národnosti majitel út,
a zakladatel jeho, vzpomenutý již dr. Coch, uinil k tomu
poátek a dával v letech svého režimu též sestavovati

pehledy vkladních knížek vydaných v rzných jazycích

zemských. (Šekové ízení tehdy ješt nebylo zavedeno.)

Akoliv eský národ pispívá k istému výtžku spoi-
telny ohromnými obnosy, nedovedl si vymoci ani nej-

menšího vlivu na její vedení. Spoitelna nejen pímo
naivn nmí, také decentralisace její a zaízení filiálek,

jemuž za ministrování dra Fiedlera zdáli jsme se býti

tak blízcí, jest opt posunuta do nedohledné budoucno-
sti. Slíbená tehdy filiálka pro Prahu secvrkla se pozdji
na výplatní místo pro pokladní šeky a dnes asi zahy-

nula docela. eský zájem o poštovní spoitelnu je též

hodn nesoustavným. Nemá-li nám však persti n-
mecká byrokratická kamorra asi ty osob pes hlavy,

je nutno, aby se konen v echách proburcovalo

eské svdomí. Dnes jest nezbytn teba podati eské
veejnosti nejen kritiku národohospodáského psobení
poštovní spoitelny, její organisace a jejího odmítavého
stanoviska k potebám stran, nýbrž i konkrétní návrhy

a návody, jimiž by se pivodila náprava.

Z djin poštovní spoitelny jest zajímavým úkaz, že

stala se bhem doby ním docela jiným, než co ml
parlament na mysli, když povoloval zákon ze dne

28. kvtna 1882 o »zavedení poštovních spoitelen

v královstvích a zemích na íšské rad zastoupených «.

Tehdy mluvilo se mnoho o významu spoení a myslilo

se dokonce, že poštovní spoitelna bude nejlepším pro-

stedkem proti socialismu. Zákonu piložená zpráva

o motivech jeho uvádí, »že obnosy, které jinak propadly

by promarnní, budou pivedeny poštovní spoitelnou

k úspoe a tvoení kapitálu «. Také již r. 1871 z císa-

ského rozhodnutí ve »Wiener Zeitung« uveejnná, dne
26. bezna 1871 »resolvovaná nejpoddanjší pednáška«
o poštovní spoiteln udává, že »má býti pošty užito pro

spoení, životní a dchodové pojištní malého, stedního
stavu a pracujících vrstev.«

Vládní zpráva o motivech zákona ze dne 28. kvtna
1882 obsahuje též tyto klasické vty: »Poštovní spoi-
telna jest závod, který ve služb ethiky podporuje vý-

chovu lidu, nebo spoivost zvýšuje píli, poctivost, stíd-

most a pocit neodvislosti, který dává i nejmenší uspo-

ený obnos muži z lidu, psobí na jeho smysl pro
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právo, spravedlivost a mužnost; rozšíení spoivosti

v lidu zmenší nebezpeí, která píliš asto povstávají

z nepochopených socialistických snah« atd.

Ústav byl líen jako eminentn humánní, tedy nic

výdlkového a žádná soutž privátních bank. Zatím byl

zákonem z roku 1887 okruh obchod zdatn rozšíen

a nyní jest ústavem výdlkovým. Vedle šekového a clea-

ringového ízení a pijímání deposit kupuje, prodává,

uschovává cenné papíry, obstarává inkaso kupon, výher,

smnek, šek, poukázek, akkreditiv, eskomptuje smnky
a jiné papíry, prodává zlaté a stíbrné mince, pjuje
peníze, mní cizí bankovky, pronajímá safy atd. Není
tedy divu, že vn pasivní jinak poštovní správy svým
istým výdlkem vydatn podporuje. Každý rok obnáší

istý zisk nkolik milion korun. Rok 1909 byl menší
než léta jiná, totiž bylo poštovní správ odvedeno
6,005.497 K a mimo to pipsáno reservnímu fondu

1,503.717 K 11 h. Pi zakládání pošt. spoitelny bylo

výslovn poukazováno na to, že nebude soutží soukro-

mých bank. Tak dosud píše a mluví se v Nmecku, kde

státu nemže se podaiti, aby dostal zákon o poštovní

spoiteln. Jedná prý se pouze o to, aby se probudil

smysl pro spoení v nižších vrstvách. Proto bude ome-
zena výše vklad a úroky budou nepatrné.

J. Bruno dodává ve svém spise »Das Postwesen« :

»Vždy poštovní spoitelny nemají býti pramenem píjm
pro stát, nýbrž stát chce tím vyplniti sociální úlohu.«

Dr. Paul Ulbrich ve spise »Die Finanzen der Reichs-

Post- und Telegraphen-Verwaltung« píše o tom, jak by
prospl ústav »nejširšímu a nejmenšímu lovku a blahu

jednotlivce, lidu a íše « a dodává: »Zárove by elil

rostoucí koncentraci kapitálu a rostoucí moci velkých

soukromých bank, ml by vliv na penžní trh a odda-

loval a seslaboval krise«. Ve všech státech pi zakládání

spoitelen žádalo se, aby nebyly konkurencí soukromých
ústav. Tak na p. práv založené poštovní spoitelny

(postál savings depository offices) ve Spojených Státech

severoamerických (zákonem ze dne 25. ervence 1910)

pijímají pro jednu osobu nejvýše obnos 500 dolar,
zúrokují vklady jen 2 procenty a ukládají vklady dále

do bank v rzných teritoriích. V jisté obci pijaté

vklady ukládají se do místních bank. Ve Francii mže
míti fysická osoba uloženo až 1500 fr. Juristické osoby
s dobroinným úelem za uritých podmínek až
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15.000 fr. Vklady zúrokují se sice 2 !

/2 pro., ale vklad

pes 1500 fr. nezúrokuje se vbec.
V Itálii nesmí býti na jednu knížku vloženo

v jednom roce více než 1000 lir. Pouze na knížky vy-

sthovalc smí se vložiti 10.000 lir. Zúrokuje se

2*64 procenty. Obnos nad 2000 lir se nezúrokuje, což

neplatí opt pro vkladní knížky vysthovalc.
Ve vlasti poštovní spoitelny, Anglii, zúroí Post

Office Savings Bank 2\l2 pro. pijaté vklady, ale nesmí

se na jednu knížku (Deposit Book) uložiti ron více

než 50 liber ster., celkem pak 200 liber. Ve Francii,

kde má poštovní spoitelna zvuné jméno » národní spo-

itelny « (Caisse nationale épargne) existuje ješt usta-

novení, že vkladatel poštovní spoitelny nesmí míti

u žádné soukromé spoitelny knížky vkladní. Tím docílí

se toho, že jen skuten lidé finann slabí obracejí se

na poštovní spoitelnu.

Malé úroky mají skuten, což jest ostatn samo-
zejmo, vliv na výši vklad, nebo i »malí lidé« mají

radji zúroení vyšší. Italský poštovní vicesekretá Al-

berto Gaviani považoval za nutné uveejniti o tom
v roce 1902 studii pojednávající o poštovní spoiteln
italské (v níž ostatn horlí též pro decentralisaci), a v níž

piznává, že vklady se zmenšily od té doby, kdy zúro-

kují se 3%. V Itálii totiž byla úroková míra asto m-
nna

;
první ti léta po založení poštovní spoitelny

(1876) byla 3%, roku 1879 — 3*5%, roku 1887 —
3'25°/o, roku 1895 — 3%, roku 1898 — 2*88%, roku

1902 — 2*76%.
Roku 1886, kdy zúroeny byly vklady ješt 3*5 pro-

centa, bylo o 34,938.157 lir více vloženo než vybráno.

Roku 1887, sotva že úroková míra byla snížena na
3*25 procenta, vloženo bylo jen o 13,167.324 lir více

než vybráno. V téže studii pimlouvá se Gaviani, aby
zavedena byla v Itálii »všeobecná knížka«, t. j. livret

général, jako jest zavedena v Belgii. Tam totiž na jméno
každého novorozente vystaví se ihned knížka poštovní

spoitelny s vkladem 1 franku
;
takto dostane tedy každé

novorozen od státu do vínku 1 frank. Jenom že tento

frank nikdy ze své knížky nesmí vybrati. Toto veliké

sociální dobrodiní mohla by tedy na sebe hrav vžiti

i každá obecní neb soukromá spoitelna.

Toto zaízení vyvolává vzpomínky na nejrznjší
výstednosti agitace, které byly provádny, když se za-
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vádly poštovní spoitelny. Každý uitel a fará ml
býti sbratelem. Dr, Arton v Asti vynalezl dokonce
úsporní automaty, které vydávaly potvrzení, znjící na

10 centim. Do automatu hodilo se 10 centim, z nho
vypadlo potvrzení vkladu, na které poštovní úady pak

vydávaly knížky.

Dle intencí vynálezce ml státi takový automat

v byt obecních pedstavených, fará, uitel atd.

Dti mly býti ve školách pímo nuceny, aby vklá-

daly do poštovní spoitelny. Zapomínalo se, že je jist

nemravným, dá-li se již malým chudým dtem píle-

žitost, aby rozeznávaly se studem sociální slabost chu-

doby svých rodi. Nejvíce pehání se v tomto smru
v Rumunsku. Tamjší zákon o poštovních spoitelnách

popisuje v l. 2. takto jejich úel : »Spoitelna dává pod
zárukou státu prostedek ukládání a spoení nejmenších

obnos pro tídy dlnické.« Uitelé a iditelé škol jsou

zákonem zavázáni, aby každý den ráno ped vyuováním
v každé tíd líili užitek spoitelny, pijímali vklady

a je v pítomnosti žák sútovali.«

U nás nejsou uitelé k tomu nuceni, ale chtjí-li

tak uiniti, dostávají k tomu potebné pomcky. Mnoho
štstí tato idea nemla, nebo je málo paedagogickou.

V knize nadšeného zakladatele francouzských školních

spoitelen M. de Malarce (Histoire et manuel de Tinti-

tution des caisses épargue scolaires avec les régle-

ments et les modéles de comptabilité) teme toto kla-

sické místo : Jest v zájmu národního blahobytu, aby

dti všech tíd vyuovaly se ve spoení; obzvlášt do-

poruení hodno jest to pro chudé, pro nž spoivost

jest jediným prostedkem k dosažení blahobytu.

Skuteným úelem poštovních spoitelen zdá se

býti, aby pomáhaly státnímu úvru. lovku zasvce-

nému do taj finanní techniky jest to jasným. Po-
mocí malých úspor drží poštovní spoitelny kurs papír
státního dluhu v žádoucí výši, dokud je toho poteba.

Skuten lze jakýkoliv obnos v poštovní spoiteln ulo-

žiti ve státních papírech. Pekroí-li vklad u nás 2000 K,

musí si vkladatel koupiti státní papíry nebo koupí mu
je z vlastní moci poštovní spoitelna sama. Facit všeho

jest, že stadatelé jsou vedeni k tomu, aby kupovali pa-

píry státního dluhu. To jest u nás, ponvadž úvrní po-

mry státu jsou nepíznivé a rentita státních úvr malá,

praktické zaízení.
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Z deklamací o dobrodiní úsporního ízení poštovní

spoitelny zstává skuteností jen, že prodává malým
stádalm státní papíry s kursem, jak známo, stále kle-

sajícím. Tito stádalové, mají-li delší dobu rentovní

knížku poštovní spoitelny, pozorují s úžasem, jak asi

po 1 5 letech prodávají prmrn papíry se ztrátou

10 procent kupní ceny. Papíry ty neprodává ostatn po-

štovní spoitelna tak nezištn. Vskutku dává si platiti

více než vtšina soukromých bank. Prodává za bursovní

kurs » zboží « a 40 h provise, u vtších obnos 2 per

mille, kupuje za kurs bursovní »peníze« a opt s pro-

visi jako pi prodeji. To jest ostatn pravou úlohou po-

štovních spoitelen všech stát, aby státu pomáhala pro-

dávati dlužní úpisy. K tomu úelu sebrala naše poštovní

spoitelna od roku 1883— 1909 istých vklad (to jest

odetou-li se výplaty) 224,488.080 korun. Bylo totiž

v dob té

vloženo 2.164,180.528 K 25 h

a vybráno ... . 1.939,692.448 K 25 h

zstalo . . . 224,488.080 K — h

istého zisku z úsporního oddlení bylo roku 1909:

1,923.796 K 14 h. Úsporní oddlení vykazuje hodn
menší zisk než oddlení šekové a clearingové.

Máme za to, že pomalu by naše záloženské ústavy

dovedly docela dobe odebrati poštovní spoiteln onu
velkou sociální povinnost »získati mén majetné kruhy
lidu za stádaly«, jak uvádí se v díle, ovšem že nmecky
vydaném, na oslavu ptadvacetiletého trvání poštovní

spoitelny: »Funfundzwanzig Jahre Postsparkassa«, takže

úsporní oddlení stalo by se zbyteným.
Peníze uložené v poštovní spoiteln promují se

v papíry státního dluhu. Tím jsou však odvádny z cest,

na které vlastn patí. Nemohou se uplatniti pi výrob
prmyslové ani polním hospodáství, akoliv by takto

investovány zpsobily více dobra. Ostatn nemýlíme se,

tvrdíme-li, že vyzývavé nmení poštovní spoitelny i zde

nese ovoce. Je neoblíbenou. Vidíme to z této statistiky,

z níž možno vidti, že slovanských rentovních knížek

stále relativn ubývá. Bylo totiž vydáno

:

r. 1909 r. 1908 r. 1907

eských 126 149 196
polských 10 8 18

rusínských — — 3
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r. 1909 r. 1908 r. 1907

slovinských

chorvátských .

italských . . .

. 3 4 3

. 84 136 201
. 113 129 180

Koupeno bylo roku 1909 cenných papír celkem
za 57,954.109 K.

Privátním ústavm jest soutž s poštovní spoitel-

nou ohromn znesnadnna, ježto jí byla udlena privi-

legia veliké dležitosti. Dopisování se vkladateli i vkla-

datel s poštovní spoitelnou je prosto porta i poplatku

za rekommandaci. Úsporní knížky nemohou býti zaba-

veny, exekuce na n je nemožnou. Úroky jsou osvobo-
zeny od dan dchodkové. Koup a prodej státních pa-

pír a všechna podání jsou prosta kolkových poplatk.
Nade vším pak ješt nimbus státní záruky. Není to škoda
národního hospodáství? Jak možno pak zavsti úspory
na dráhy soukromého podnikání? Celkem koupeno
dosud pro vkladatele za korun 478,059.949 papír. Jako
v celé správ poštovní spoitelny i zde se uplatuje
písná centralisace a národnostní zaujatost. Nejmenší po-

štovní úad musí dopisovati jen nmecky s pošt. spoi-
telnou, o každém eském slov uiní se stížnost.

Užívá se spousta tiskopis, ale jen k nejnutnjším
pidáno jest vysvtlení v nkterém »zemském jazyku«.

ist eských tiskopis ovšem i v úsporním ízení není,

nkolik málo je nmecko-eských. entralisace úspor-

ného oddlení má mnoho stinných stránek. Pesná kon-

trola není možnou, proto jsou podvody na denním po-

ádku. Pes to je nedotknutelnou. Nejpádnjším dvo-
dem jest politický systém, který se uplatuje ve státní

správ. Žijeme v dob centralismu á tout prix. Jen cen-

tralisovat a nmit. Národy snad si zvyknou.

ízením šekovým a clearingovým vstupujeme na

území, na nmž se dnes cítí poštovní spoitelna »pá-

nem«. Akoliv nco podobného má každá vtší banka,

jest soutž tém nemožnou. Uvažme jen, jaký význam
má osvobození od porta. Majitel konta neplatí nic,

posílá-li šek nebo dopis, ani za rekomandaci. Zrovna
tak neplatí ovšem nic spoitelna za velké tisíce výpis
z út, které denn rozesílá majitelm kont. Mimo to

neplatí se porta za peníze poslané složním lístkem, af

posílá se obnos jakýkoliv, teba i statisíce. Privátní

banka, která pijímá peníze hlavn poštovními poukáz-
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kami a penžními dopisy, trpí znan velikým portem,

které se za poukázky a penžní dopisy platí.

Pro stát byla myšlenka šekovního a clearingového

ízení velmi šastnou. Zatím co úsporní ízení se ne-

rozvíjí, dlá ízení šekovní a clearingové ohromné obraty

a nese velký istý zisk.

Od zavedení do konce roku 1909 bylo v clea-

ringovém a šekovém ízení

vloženo 119.783,525.396 K 25 h

vybráno 119.424,460.438 K 61 h

359,064.957 K 64 h.

Šekovní oddlení mlo v roce 1909 istého zisku

5,585.417 K 38 h (úsporní pouze 1,923.796 K 14 h).

Ze zemí koruny eské na konci r. 1909 bylo 35.078 ma-
jitel kont (v celém Rakousku 91.069). Dle národnosti

rozdleni nejsou, jelikož v ízení šekovém neiní se

v tom rozdílu. Je ist nmeckým. Majitel kont šeko-

vých bylo v echách 24.265, na Morav 8443, ve
Slezsku 2370.

Šekovní ízení bylo u nás zavedeno cestou admini-

strativní, tedy lstí, a parlament postaven byl roku 1887
ped hotovou událost. První editel dr. Coch zavedl je

pomalu na základ zákona z r. 1882 o ízení úsporním.

Nejdíve vymohl, že cestou naizovací dáno bylo svo-

lení, aby úspory vypláceny byly krátkou cestou a na
zvláštní poukázky. Útem byla vkladní knížka depono-
vaná ve Vídni. Místo knížky obdržel vkladatel knížku

poukázek (šek). V kvtnu 1884 byly zavedeny výpisy

z út (Kontoauszugy). Roku 1884 zaveden též ku zasí-

lání vklad složní list a stvrzenka. V záí 1884 byl za-

veden clearing, t. j. majitelé vkladních knížek mohli si

platiti tím, že dlužník nechal si obnos, jejž ml platíti,

ve své knížce odepsati a svému viteli pipsati. Záko-
nem z roku 1887 dostalo toto zaízení jen dodatenou
sankci a bylo rozdleno šekové a úsporné ízení. Dobrou
stránkou jeho je hlavn, že na místo tžkopádné po-

štovní poukázky a penžního dopisu s vysokým portem
postavil lacinjší penášení penz, složní lístek a šek

poštovní.

Poštovní poukázky jsou rozhodn již hodn ne-

moderním a drahým zpsobem placení, akoliv u nás

zavedená, tak zvaná »nmecká forma« tohoto poštov-

ního odvtví, je daleko praktitjší nežli forma »fran-
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couzská«, která je zavedena hlavn v Anglii, Francii,

Belgii, Itálii, Bulharsku, ecku a j. Nkteré zem za-

vedly proto poštovní bony (Bons de poste, Postál

orders) hlavn Anglie (1880), Francie (1883), Belgie

(1883), Itálie, Spojené Státy, Nizozemsko, Austrálie, Ja-

ponsko a m. j. zavedly pro menší placení poštovní bony.
Poštovní správa vydává známky, které obyejn znjí na
obnosy až do 20 frank. Kdo si známku tuto koupí, napíše

na ni jméno toho, komu chce obnos platit. Známku tuto

pošle mu pak v dopise a píjemce dá si u poštovního
úadu obnos vyplatiti. Tyto poštovní bony jsou tedy

ásten podobny šekm, a neužívají té státní ochrany
jako šeky, a cirkulují jako malé bankovky, nebo oby-

ejn teprve poslední majitel dá si skuten obnos vy-

platiti. V Belgii a Nizozemsku je pípustným též indos-

sement. U nás, a by se snad pro menší obnosy též

osvdily, nejsou poštovní bony zavedeny. Má se za to,

že prmyslu jich není teba, nebo dostaí mu šekovní

a clearingové ízení poštovní spoitelny.

Stát chopil se zde práce, která byla díve jen vcí
privátních bank, jest to žirový obchod bank. V zemích

s živým obchodním ruchem dosáhl žírový obchod záhy

velkého rozvoje. Clearinghouse v Londýn povstal již

ped 150 lety, pozdji v jiných mstech. Tém všechno

placení v obchodních a prmyslových kruzích Anglie

dje se pouze pepisováním na útech. Chambre de com-
pensation v Paíži má menší obraty. V Nmecku bylo

ízení žírové zavedeno ve vtším rozmru íšskou ban-

kou (od r. 1876), která má hojné filiálky.

V Rakousku stát si pispíšil, a myšlenka se vyda-

ila, takže stalo se naše poštovní ízení šekové a clea-

ringové vzorem jiným státm. Ponvadž však s institucí

pošty šekové a clearingové ízení valn nesouvisí, jest

velmi málo stát, kde se podailo pi poštovní spoi-

teln zaíditi obchod šekový. Jest to Japonsko, jehož

úedníci r. 1890 a 1905 studovali toto zaízení ve Vídni

a které dle rakouského vzoru r. 1906 poštovní šekovní

obchod zavedlo. Švýcarsko má poštovní žírovou a še-

kovní službu od 1. ledna 1906. Je o nco jinak organi-

sována nežli naše, o emž ješt v dalším prbhu našich

úvah se zmíníme.

Nmecku nemže se stále podaiti pemoci odpor

hlas, které v zájmu soukromého bankovnictví jsou

proti zízení poštovní spoitelny. Šekové ízení jest za-
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vedeno dv léta a vzrostl poet kont na 50.000. Ve
vtších prmyslových mstech jsou poštovní šekové

úady (Postscheckámter), které jsou centrálou pro jistý

kraj. Také tomuto šekovému ízení pošty dlouho se

vzpíraly bankovnické kruhy. Konen obdržela vláda

v rozpotu pro rok 1908 zmocnní, aby zavedla po-

štovní šekovní ízení. Pipojen jest pamtní spis, ve

kterém jsou líeny dosti tvrdé podmínky, které r. 1900
stanovil íšský snm nmecký. Vklady se nezúrokují

vbec (u nás 2%, v Japonsku 3°/o> ve Švýcarech 1*8%)*

Kmenové vklady jsou vtší než u nás. Dále jest ustano-

veno, že šekovní ízení nemá býti pramenem píjm,
nýbrž má krýti pouze režii.

Pímo fanaticky drží se naše poštovní spoitelna

písného centralismu. Nemá k tomu jiného dvodu než

princip politický. V Nmecku, po nmž obyejn se

opiíme, bylo poštovní ízení šekovní hned decentrali-

sováno a hned r. 1908 oteveno bylo devt úad, jako

centrály pro jistý kraj (V Berlín, Vratislavi, Kolín,
Hamburku, Hanoveru, Karlsruhe, Lipsku, Frankfurt n. M.,

Gdasku). Každý mže žádati, aby u šekovního úadu
(Postcheckamt) byl mu oteven úet šekový. Jak vyjí-

máme ze stenografického protokolu porad íšského
snmu nmeckého o rozpotu pošty ode dne 8. až

10. bezna t. r. osvdila se decentralisace úpln a po-

slanci žádali namnoze, aby zízeny byly další úady še-

kovní. Nejvtší úad šekovní je v Kolín n. R. a má
10.000 út.

Také ve Švýcarech je poštovní a žírová služba de-

centralisována. Nejvtším úadem je inspektorát vrchního

poštovního editelství v Bernu. Podízené jsou mu po-

štovní šekovní úady ve všech vtších mstech (jako

v Ženev, Lausanne, Chaux de Fonds, Basileji, Solo-

thurnu, Curychu, Bellinzon a m. j.). Mimo to ovšem
pijímají vklady a vyplácejí poukázky všecky poštovní

úady. Pistoupí-li nový majitel útu, oznámí to úadu
svého kraje a mimo to inspektorátu poštovní šekové a

žírové služby. U inspektorátu zanesou jej do seznamu
majitel út. Vklady možno pak uiniti kdekoli ve Švý-

carech. Má-li býti vyplacen, šek musí býti ovšem vido-

ván u toho úadu, kde se vede pvodní úet a kde na
vedle visa pidá se znaka B, má-li býti hotov vypla-

cen, A, má-li býti vyplacen poukázkou a znaka G, má-li

se pouze cestou žírá pipsati. Ve Švýcarech není kore-

41Rudolf Vrba: Vláda penz.
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spondence majitel út s ústavem a naopak osvobo-
zena od poštovného a nesmjí vklady pesahovati
10.000 frank

Japonské ízení šekové a clearingové je úpln dle

vzoru rakouského. Vklady v šekovém ízení zúrokuje po-

štovní správa dle zákona z r. 1887 též tím, že pedává
vtší obnosy bankám na bžný úet. Je toho zapotebí
již vzhledem k tomu, že peníze tyto jsou velmi »po-

hyblivé«, totiž rychle se vybírají a mže býti náhle po-

tebí vtších obnos k výplat. Silné výplaty vracejí se

periodicky v uritých msících. R. 1909 konily na p.
jednotlivé msíce v šekovém ízení touto bilancí:

leden — 161,063.810 K 76 h,

únor — 220,896.692 » 10 »

Za to již

kvten -(- 213,360.323 » 61 » atd.

Kdyby nastala decentralisace poštovní spoitelny,

musila by z finann technických dvod znaná ást
deposit býti ukládána v papírech jednotlivých zemí nebo
i mst a mimo to v bankách mimo Víde na krátko-

dobý úvr, ale i na malé úroky.

Dosud vystaila poštovní spoitelna s vídeskými
bankami nmeckými, jimž dávala, ovšem dle své vle,
na malá procenta, dle ujednání, milionové obnosy
v uschování. Jist je to znané sesílení nmeckého ka-

pitálu a otevené pole zákulisních vliv.

Úetní závrka poštovní spoitelny za r. 1910 vy-

kazuje tyto íslice:

Rok 1910 byl v každém ohledu nanejvýš píznivý.

V odboru spoitelním dosáhl konený stav vklad ob-

nosu K 229,674.329*— . Celkový obrat v ízení šekovém
páil se na K 27.370,918.304*— a je oproti roku 1909

o 2*5 miliard K vyšší. Ve služb zahraniní, která byla

rozšíena zavedením poštovního žírového ízení s N-
meckem, Švýcarskem a Belgií dosáhl obrat výše

K 768,276.432*— . Poet rentových knížek obnášel na

konec 27.547. Celkový výnos páil se na K 16,393.883*—

,

výlohy na K 8,427.015*— a istý výnos na K 7,966.867*—

.

Poštovní spoitelna pejala a umístila s velkým syndi-

kátem bank vídeských a mimovídeských v roce 1910

ob emise korunové renty v obnosu okrouhle 376 mil-

lion korun.
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Stesky na poštovní spoitelnu ve Vídni se strany

eské jsou nekonené a úpln bezvýsledné. Nemáme
prost k tomu žádné moci, abychom libovli úedníka
zlomili. Jeden nmecký úedník v Rakousku je silnjší

než celý eský národ. Nmetí úedníci,
v
a na dráze neb

na pošt, v kterémkoliv úad, ši z ech tropí, co
chtjí, vdí dobe, že se jim nic nestane.

Síla Nmc roste jako národní slabost echv
a ostatních Slovan. »Národní Politika« spustila dne
31. kvtna 1911 tento náek:

Celým národem naším chvje pání, aby nastáva-

jícími volbami poslanc do íšské rady ozdravly všecky

naše pomry politické. Pedevším arci naše politické

pomry vnitní. Nebo každému z nás jest jasno, máme-li
dosíci úspch na venek, úspch proti Nmcm a ny-

njší jejich vlád, že pedevším musíme my sami nále-

žit si uspoádati vlastní pomry domácí. Hlavn pak
jest nutno, aby sbor poslanc íšských tvoil pevný,

jednotn ucelený, stále k boji hotový a boj všemi svými
silami vedoucí šik. K tomu jest nejprve teba, jak ne-

dávno na tchto místech šíe jsme vyložili a jak bylo

zvlášt dotvrzeno statí bývalého ministra dr. A. Bráfa,

aby zízen byl opt jednotný klub poslanecký. A to ne

snad jen z tch poslanc dohodových stran eských,
kteí, jsouce oficiáln od tchto stran kandidováni, budou
zvoleni, nýbrž ovšem i z poslanc všech ostatních stran

národních, a to již budou poslanci kandidovaní ofici-

áln i poslanci, kteí bu sami kandidují samostatn,
nebo jsou od jednotlivých volebních okres kandido-

váni proti kandidátm oficiálním.

Pedpokládáme pak, že skuten se ustaví takový
jednotný klub eský. Ale pedpokládáme také, aspo
pejeme si to nejživji, aby všeliká disciplina toho klubu

byla tuhá, pi tom dobrovoln dodržována — a kde

by se neobjevila vle dobrovolného poslušenství, tam
aby lenové klubu, proti kázni hešící, pidržováni byli

k ní všemi prostedky, k nimž podle stanov klubu v ta-

kových pípadech možno sáhnouti. Ovšem pak pede
vším jiným nutno a nezbytno jest, aby zvolení poslanci

brali svj estný úad ne jako zábavu, alebrž jako práci

a povinnost, asto snad obtížnou, leckdy i nemilou a

namahavou, ale vždy jako povinnost. Aby tedy vyko-

návali svj úad, k nmuž dvrou národa budou po-

voláni, vrn, poctiv, dsledn a neúnavn. Aby tedy

41
*
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ke schzím poslanecké snmovny a ke schzím komisí,

do nichž budou zvoleni, nejezdili do Vídn, jen když

se jim to jeví zábavou nebo povinností výminenou,
nýbrž vždycky. A rovnž tak aby ve Vídni pobývali po
všecky ty dny, o kterých se díti budou schze sn-
movny nebo komisí, a neodjíždli odtamtud nikdy, po-

kud zasedání snmovny nebo komisí se neukoní. Aby
tedy, jakož jsme již ekli, považoval každý poslanec

svj poslanecký mandát za závazek, ukládající mu ve-

likou práci a tžké povinnosti.

Pro klademe na tu vc veliký draz ? Protože

v dívjších zasedáních a zejména v minulém období
íšské rady ukázaly se v té píin u veliké ásti e-
ských poslanc bez rozdílu stran svrchovaná nekáze a

hrubá prohešování proti povinnosti poslanecké. I když

docházívalo obas k dležitjším hlasováním, etní
poslanci eští bu vbec do Vídn nepijeli nebo i do-

konce odcházeli ze schzí snmovny a odjíždli z Vídn
díve nežli hlasování bylo provedeno — jen aby o noc
déle nemusili ve Vídni pobýti a své povinnosti do-

státi

!

Ten zlozvyk, ta nekáze byly již tak ustáleny, že

nepátelské strany a vlády vždycky ve svj prospch
jimi poítaly — a že píznivá nám vláda Beckova se

hrozila každého rozhodujícího hlasování proto, že nikdy

nevdla, kolik eských poslanc z pouhé nekázn bu
ze snmovny pedasn se vzdálí, nebo vbec ani z do-

mova do Vídn se nedostaví. Do jaké povsti pišlo
následkem toho eské poselstvo a jaké škody tím vci
eské zpsobilo, o tom neteba se šíiti. Tak žádným
zpsobem nesmí býti v novém období snmovny
poslanecké. Aby však skuten tak nebylo, aby poslanci

bez rozdílu pravideln konali svou povinnost, o to po-

starejte se, pokud ješt as, sami volii.

Do voleb máme ješt trnácte dní. Do nich bude
míti ješt každý kandidát poslanecký ne-li nkolik, aspo
jednu schzi volební. Budiž tedy ze stedu voliv ui-
nn ku každému kandidátu dotaz, zaváže-li se úastniti

se jako poslanec piln všech schzí snmovny a komisí,

do nichž bude zvolen. Když nedrželi se ádu a poádku
poslanci sami a když pedsednictva klub nebyla s to,

aby je donutila ku kázni, musí tu káze zpsobiti do
budoucna voliové, musí ji provésti celý národ — musí
ji sob zabezpeit!* jednak svým rozkazem a vyžádaným
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prohlášením poslanc, jednak stálou pozdjší kontrolou,

konají-li jeho poslanci své povinnosti ili ne. Jinak

rozmže se ta rakovina dívjších dvou období íšské

rady v období novém zpsobem ješt horším a ješt

na vtší naši škodu národní nežli bývalo doposud.

Takový lánek mže » Národní Politika« pinášeti

každý den a vc zstane tatáž.

Kdo koná své povinnosti ? Pouze lovk mravný,

neúhonný, poctivý, nábožný. Každý nevrec je otrapa a

dlá si šašky z národa i z víry. Podle toho také vy-

padá ta naše politika. Poslanecký mandát je žlab, aby
nasytil hladovce.

Nemluvíme ani o sociálních demokratech. Tato
cizopásnická sebranka nepatí pece k národu. Mandátu
se chytají dobrodruzi, kteí již neví, eho by se chopili.

A pak chceme, aby tací lidé hájili práva eského národa.

Ve Vídni to dobe znají a proto jsme jim tam na po-

smch.
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