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se V teplotu premëniti, nikdy ale na
opaenè.
Koneenô tedy kdyz veskerÿ poI.
hyb
ve vesmiru pfestal, kdyz vseV REGIONACH HVÈZD.
cka tëlesa se v jedno obrovské slun
(Pokracovàni.)
ce spojila, bude vsecka sila vesmi
I
ostatili stàlice ochlazuji se vy-ru jako teplota ve vesmiru zariti a.
zarovanim teploty do vesmiru. 0~ stejnomërnou teplotoü vesmir napLvsem, ze se lepiota èastèji nnhra- novati.
zuje na kratkou dobu padem obèzTato teplota jest tataz, jak tehdy
nic do slunce.
Nebot’ jak supy pï*i trhani se pramihy,
Ona jest ’
hvèzd zasviti jasnym plamenem,
tedy pravë tak velka, aby celou
kdyz zdrzovàny jsou ve svém letu
hmotu posle-lniho slunce obrovskéovzduSim zemskym, pi*i ceniz poho v paru promënila a tak opët vyhyb svùj V teplotu promènuji, taktvofila onu pramlhu, z které potéz z-mè, kdyz padajic do slunce
vstal svët, a znoyu poëne nové tvonàhle svùj pohyb zastavi, vyylehne
reni svëtù z chaosu. Tak zni Faljestè jednou plamenem.
Totéz bova théorie.
piati o ostatnich tèlesech
Odpûrci Falbovy souhlasi celkem
Tim bude se ve vesmiru ,promè
s theorii Falbovou popiraji pouze
novali pohyb vice a vice v teplotu ohromné poslcdni katastrofy sràzek
(nebof lepiota a pohyb jest jedno; a tvrdi, ze ëim vice bude zhu^tëni
lepiota jest jen pohybem nejmen- pokraëovati, tim vëtsi mnozstvi tesich dilkù, atomù tèles). Souhrn ploty nebude vázáno a tim vic^ se
teploty vesmiru stoupà, souhrn sii budou stalice s jejich zhoucimi mlostatnich klesa, nebot’ pohyb nechà hami sblizovati, az koneënë se spoji
PREVRATY VE VESMIRU
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a roztaví ostatní tëlesa bez vselikë
katastrofy.
Pfipomínáme v§ak, ze vgechny
tyto hypothèse jen tak dalece jsou
správné, pokud se tykají casu blizsího, a stávají se tím nejistëjsimi,
cím vice odbocujeme do minulosti
neb budoucnosti. ^
(Pokracování pfistë.)
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Polovicním socialistúm, ktefí nerádi by si to pokazili s nëkÿm a
proto stfední cestu volí, pfipomíuáme, ze ocas psí jest tez vo stfední
cestë, nebot’ ním mrdolí sera i tara,
jak kdo mu kousek zrádla podává.
Pfíteli, snad nechces bÿti porovnáván s ocasem psím!

Kdokoliv pro POZORA získá 20
celoroënich
PËEDPLATITELÙ
dostane zdarma pëkné
Národ vgeobecnë vzdëlanÿ nedá
si kfivdu ciniti od jednotlivcúv, ne
dá se utlaëovati: nebotf kde se najde ve svëtë moc, jez utlaëovati by
mohia cely národ proti jeho vúü!
utlacuje-li se národ, dëjese to wzdy
vlastúí jeho vinou, ponëvadz jedna
jeho cást’ nevzdëlanà, neznající svého vlastního prospëchu a cest k nëmu vedoucích, vzdy se dáneroznmn^se svou vlastní skodou zneuzívati k potlacení celého národu. Utlaëovatelû jest vzdy málo a jenom

HODINKY
kapesní vyplacenë pogtou*
2 pûlroëni, nebo 4 ëtvrtroëni pfedplatitelé cífárae za lednoho
celoroéního.
skrze to, ze se jira dá mnozství nerozumnÿch se svou vlastní skodou
zneuzívati za nástroj, podafí se jira
utlaciti vsechny.
Proto jest jen
vseobecné vzdëlaui národa jedinf,
pravÿ a hlavní prostfedek..........
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R E D D IN

ANDREWS

z TYLER

Pomyslime-li, ze úrad tento vynás^
pouze $4.000, tu mimovolné se ptáme, z cebo a jak asi Colquitt chybujicich $7.000 vynahradi? 2e obetoval takovou sumu ku cti a slave,
nevérime a jsme pfesvédceni, zetomu nevéri NIKDO! Andrews vydal
za svou nominaci 2 CENTY, to jest
za psani, v kterém nominaci svou
prijima. Kdo más usi, slysl a kdo
vgech pèt pohromadè, sud’ ! a kdo
jsi moudrym, poznas, kterou stranu
voliti mas!
Rozmanitosti.

jest socialisty statu Texas navrzen
pro ui-ad guvernéra. Andrews narodil se pred 62 roky v okr Fayette,
Texas, jest konfederacnim veteranem, byl predsedou university v
Baylor a zastaval mnoho jinych
mist é-stn^ych. Jest karakteru ryze
cestneho, éehoz dúkazem jest, ze
zamitl postaveni professora kollejniho s platera $2,000, které zaméstnání by mu miéení ve vécech sociálních, tedy ve vécech tykajících se
blaha lidu, ulozovaío á zvolil si stav
socialistického organizatora, které
postaveni asi $50 mésícné mu vynási Andrew jest protivnik Colqitta, kterého nominace za d^-mokratického guví rnéra.$15 OOOstála.

V Hallettsville byla zaiozena tyto '
dny L i g a Cesko - Americk;fch
obcanù s uòelem pouèeni a uvèdomowání nasich krajanù zde a okoli
ve vècech politick;^^ch, z cehoz povzneseni nejen politické. sIg i narodni nàsledovati bude. — Velmi
chvalitebné10. srpna mèla v Dallas Prohibicni strana státní konvenci, v niz pfijala platformu, kterà v mnohém se
shoduje se socialistskou. Kdyz i
socialismus s prohibici nesouhlasi,
ponè^adz ji co ryze osobni povaáuje, schvaluje vzdy plafiky, které k
dobru lidu pracovniho smèfujL
2e vlastnictvi àeleznic a jin;^ch uèitecn;fch véci stàtem jest vseobecnosti p r o s p è s n o , nemùze nikdo upfiti, kdyz o veci dùkladnè piemyslil
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POZOR!
Casopis hajici zajmy vsech dèlnikù
a zen.
Vychazi kazdou druhou stredu.
M A J I T jEI^

a

VYDAVATEL:

J. ZIKES P À N E K ,
HALLETTSVILLE, TEXAS.

25 centù roènè, 15 centù pùlroènc
lOc ctvrtletnè, predplatitelùm.
A d v e r t is in g R a t e s :

1 line 1 tim e....... 5c
1 inch 1 tim e.. . . 25c
1 line 4 tim es.. . . 15c
1 inch 4 times... 75c
4 inches 1 tim e.. . . 75c

Platforma Socialistù v Texas.
Strana Socialista v Texas ujist’uje znovu, ze hlasi se k zasadam mezinarodniho Socialismu.
Dnes pracuji rauzi, zeny a dèti
se slozitymi a bajecnè vyrobnimi
stroji. Zeleznicni strojvedouci ma
ze dnes mnohem vice zbczi za hodinu dopraviti,nez jeho pfedchùdce
pred padesati lety za mèsic pii po
nziti svého prespolniho potahu uciniti mohl. Obdivuhodné tkaci stroje, které dèti obsluhuji, vytvori
‘ ohromné mnoMvi I^tky, kdeèto
meni stav tkalcovskj^ za toutéz dobu pouze nèkolik palcù làtky vydaSlozity pluh parni, ralaticka a stroj
ka napliiovani zokù sklizi tisice buslù obili, kdezto kosa, srp. cep a
opata predesiého stoleti pramàlo

pràce byly sto vykonati. Kamkoliv patrime, vidime pokrok ve vsech
oborech tèzby a prùmyslu.
Tento rozvoj ve strojich — pak
nabyti pozemkù — rozdèlil spolecnost lidskou na TÈÌDY: MAJETNIKY, to jest ty, kteri nepracuji,
a NEMAJETNÌKY èili dèlniky.
Dèlnici, to jest ohromnà vètsina
nàroda, MUSI, aby ku ziti prostredky si zabezpecili, pozemkù nebo strojù pouzivati
Avsak nez je
pouzivati mohou, nutno, aby si za
bezpecili povoleni tèch, ktefi je
vlastni, t. j. mensiny. Takové po
voleni dosàbnou jen pod podminkou, ze majiteli dii své prace pepa
sti. Zde vèzi hospodfeky podklad
nynèjsi spoleènosti, ktery nemùze
byti zmènèn, leda ze by se majitelstvi pozemkù a strojù stalo vseobeenym, to jest, kdyby se stali
vsichni majitelem na miste jednotlivcù,
Aby nynèjsi hospodàfsky zàkladspoleèensky potrval, MUSf majitelé pozemkù a strojù usilovati o to,
aby V jejich rukou politicka moc
zùstala.
Aby DELNlCI nynèjsi hospodarsky stav zmèniti mohli, a tim si za
bezpecili cely v^tèzek své pràce,
NUTNO, aby destali do SVYCH
RUKOU politickou moc.
Strana sccìalistù ve statè Texas
ehee vtomto statè politické moci
dosàhnouti a proto zavazuje své
kandidàty pod trestem vzdàni se

5 —
uradu a vylouèeni ze svazu ku pra- pak nechf se stanoa èàsti vseobecci pro zmènu hospodtekého stava nèho majetka.
n.vnèjsiho jak nize udàno,
7. Aby ma]itele, ktefi v nasem
SOCIALISTSKA STRANA CHCE: state se nezdrzuji, svùj majetek
1. Demokraticky tvar vlady (ry- osobnè k danim ohlasovali, a aby
zou lidovlàdu), pfi konstitutionel- stat mèl pravo, tyto pozemky zanich opravnich dodatcìch s pràvem koapiti za cena o IO procent vyssi,
navrhovàni zakonù lidem, referen nezka,danim ohlaseny byly.
da (rozhodovani lidu o zakonech) a
8. Stapnovanoa dafi na vsechny
sesazovani drednikù na zakladè se pozemky, které k vùli spekalaci a
sti, osmi a patnacti procentovém ziska jsoa drzeny.
vsech volièù.
9. Aby stat pronajal napodil ne2. Stejné pravo a vfsady zei)- majetnym ròlnikùm neosazené, jeskému pohlavi.
ma patfici, pozemky nebo kterych
3. Zruseni za'kona, kterjr stano- pozdèji nabade, za obvykloa cena.
vi, ze jen ti hiasovati mohou, ktefi Jakmile ale toto najemné celkem
hlavovoudaii zaplatili, pak zjedno- dosahne polovici ceny pozemka, jaduseni volebniho zakona Terrella koa pfi najimani mèb af se najem
tak, aby byl spravny a lehce srozu> né zrusi a najemnik a1^’ destane
mitelny kazdému prùmèrnému vo- pravo ka zaujatj toho pozemku.
licovi.
'
10. Aby^nafadi, potahy a nacini
4. Neobmezené pravo pokojného rolnikù pozemka nemajicich byly
shrornazd’óvani, svobodnòu ree a az do $S00 ceny danè sprostèny.
tisk. Abyciiom toho dociiili, zadaIL Aby stat vlastnil cistirny na
me, aby zadnému mèsta, kterétoto bavlna, mlj^ny na semeho bavlny,
pravo obmezaje. nebyl vydan list kompresse, skladistè pro bavlna a
vjrsadni.
jiné vseobeené potfeby, které pfi5. Aby stat Texas zastavil pre rozenè obecenstva patfi.
de] skolnich anebo jinych pozem12. Zavedeni osmi hodinové denkù; aby vjechny statni pozemky, ni prace pro dèlniky; zdravotni zakteré nyni jsoa v pronajmati, staly kony a jich pfisné plnèni ve vgech
se po aplynati najma obeenym ma- obecnych pracich; pfesnoa prohlidjetkem, za opravy na nich ucinèné ka mlynù, dola, tovaren atd.; oda za jich zdokonaleni necht’ stat za- stranèni dètské prace ve vgech priL
plati odhadnatoa cena.
my^lech, kde za mzdu pracuji; stat6. Aby stat koiipil vschny po- ni pojistènf proti ohni. na z’vot,
^emky prodavané za neplacené da- proti nehodam a nemocem.
nè V tomto state.
Tyto pozemky
13. Co nejrychlejsi rozsifeni je-
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diñé uasí krátké státní zelezniéní
dráhy, k cemuz pouzito budiz svo*
bodné práce za uniové ceny.
14. Lidské a védecké zacházení s
vèznèmi; cela cena jejich práce bu
diz vyplacena dotycnym rodinám
nebo tem, kterí je vydrzovali, po
srázce tolik, co k zivobytí nevyhnutelné jest zapotrebí.
15. Zafízenítfí stejnomèrnè do
líhlú rozestavenyh ftemocnic státem; stravu a ogetfení v nich necht’
zaopatrí stát.
16. Vsichni lékafi a ránhojici,
ktefí verejnou praxi v tomto state
provozují, mají byti zamèstnanci
statu. Za tímto ú&lem odporuèujeme rozdèleni statu na distrikty,
pozústávající z ètvercovych mil;
rozdèleni lékafù die procenta obyvatelstva; pak aby stat v kazdém
takovém distriktu vlastnil vseobecnou lékàrnu; aby kazdy lékaf pro
nezpùsobilost mohl b;fti sesazen a
to vètsinou h'iasù vseeh opràvnènych volicu.
17. Bezplatné udileni skoloich
èitanek pro záky skol obecn;fch;
pak postaciteloou verejnou podporu
vsem opustènym a polo-opuàtènym
dítkám tohoto statu.
18. Aby pravo asylu (ùtulku)
V Texas politickfm provinilcùm cizim odepreno nebVlo,
Odsuzujeme ehovani nèkterych zdejsich ut .
ì-ednikù, kterí cizqkrajné tyrany
podporovali, a jsme rozhodnè proti
}mu, aby Pinkertonovy darebaci

—

mèli pravo, takové lidi uvèziiovati
nebo je jin;^m statùm vydàvati.
Cténym dámám odpovídáme, ze
pro naval nutné práce, která pred
volbami vyfízena bfti musí, se zenskou otázkou se zabyvati nemúzeme.
POZOR slíbil á dostane tez
slibu! Jen ztrpení.
Prístím císlem zapoeneme socialistskou platformu podrobné vysvétlovati: ¿lánek za ¿lánkem.
*
Kazdy farmáf a delnffe, kterf zná
svúj zájem, bude voliti celou socialistskou tiketu od hlavy az k paté,
nebot’ vsechny ostatní strany zastávají se trídy kapitalistú, úhlavních
to neprátel lidu pracovního! Snadno ve vlastní prospéch voliti: Seber
pfi osudí tuzku nebo pero a PÉETRHNI vsechny sloupce mimo
Socialist Party.
POZOR stojí QtvrtJetné pouze 10
centü; odebírejte ho!

Dr. Karel

H.

BREUER

— zarídil nejmodernéjsí ceskou —

NEMOGNIGl!
-------- ve ---------W A CO , T E X A S .
Úradovna:

324 Austin Ave.

_
LOK jÍLK Y socialistù se zakládadají ve vsech koutech statu. Máme
anglické a take nèmecké, avsak doposud zadnou ceskou, aè socialistù
èeskych jest ohromná síla. Ti vsak
patri k lokalkám anglickj^m anebo
némeck^^m. Která bude první éeská lokálka? Nás národ jest pokrokovy a pfi vgech prevratech hrál
první housle — pamatujtena Husa,
Komenského, tricetiletou válku, na
rok 48. a td .------- Lokálku snadno
zaríditi. Kdo jsi pokrokovy a o
véc se zajímás, dopis na tajemníka
strany socialistù ve state Texas, na
pana E. R. Meitzen, Hallettsville,
Texas, ktery miie rád kazdému poslouzí, nebo dopis na redakci Pozora! My vse srozumitelne a struènè
vysvetlí ne.
Dopis: “ Zajisté nevèdèla ,Svoboda^’ — a ,,Novy Domov” tez ne —
o tom ohromném zproneyefení ve
Washingtone, jinak by to by\y uverejnily! atd.” Múzete byti ubezpeceni, ze by POZORA viada za
sos chytla, kdyby podané nebylo
holou pravdou! 2e o tom ,,Nov<Domov” nevèdèl, nepochybujeme,
ale ku cti mu tato nevédomost neslouzí. Ale, príteli, dejte mu otisk
Pozoru, aby onen élánek uverejnil,
stati se mu nemúze die libelního zákona nic, kdyz pramen udá, byli
bychom zvedavi védeti, proc tak
neucínil. Vzdyt’ nepodal ani zprávu o ryze katolickém státním sje-
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zdé V San Antoniu, ktery mnoho
velmi zajímavych èlankù pfijal. —
íiQ ’ ‘Svoboda” o uvedeném nevèdè
la, rozhodnè popíráme. Pan redaktor tobo listu uQa jiz pres 4 mésíce npjdùlezitèjsi socialistick^ casopis ,,Appeal to Reason” a nikdo asi nebude vèriti, ze by tak obratnjr politikar list strany protivne
necetU kdyz ho drzi. ,,Svoboda”
kona tak z ohledu, kterého jest sve
demokraticke stranè dluzna.
Proè pravíte: “ Jestè tentokráte
dám jim pfilezitost, aby se polepsiii!” — Tak jste vy a vám pobobní
jiz dlouho éinili. Dejte tentokráte
socialistúm prilezitost. aby ukázali,
éeho dokázou.
Pamatujte, ze nejlepsí zpúsob stare strany uéiniti
lepsími, jest pouze, kdyz se prinutí,
aby se staly lepsími, a tobo docili
te, kdyz budete od zaéátku az do
konce voliti Socialist Party tiketu.
TV
‘ "Nebylo by to k smichu a pohorseni, kdyby zeny v jiném stavu zasedaly v zákonodárnách?” — Nikdy, priteb, nebot’ tento stav jest
pfirodni, èestny.
Neni vám to
vsak k smicbu, ze v zákonodárnách
zasedaji muzi bricháéi, ktefi své
tloust’ky nabyli chlastem a nemirnfm zrádlem?!
*
Jeden èistè socialistick^ bias mrzi a strasi vláduouci stranu vice,
nez sto hjasù dan^ch stranè drubé,

—
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Hallettsville

N EW ERA

E- R. M eitzen,
m ajitel.

m m m m m È .rn ^

Nejlepsi anglicky casopis v
^ celém okoli!
■yàcà còrba

d 2;o b o V ìÌ

peace

vykonâ se rychle, vkusnè a
velmi levnè.^ ’
$ 1 .0 0 pouze.
Mluvime a pracujeme
anglicky èesky a nèmecky.

kterà téz na zàkladè kapitalismu
stoji!
Prestante konecnè voliti s
bohàci a volte proti nim!
*
Byl jednou jeden farmar, a kdyz
byl farmar, tedy mèl tri konè
A
kdyz mèl tri konè, tedy byli dva
stare a jeden mlady. Ty dva sta
re dèlali svého casu uchàzejici prac i — jednou ten, po druhé onen.
Bèhem casu stali ee z nich herky —
vysiouzili. Pdèali kopati, kousati,
vyhazovati a pfi pràci neposlouchati, cemuz netfeba se diviti, vzdyf

byli vypaseni a dobfe krmeni. Ti*eti Wûii mladf- prohibai se doposud
pastviskem — nebyl jestè zaprazen I mluvil farraâr k sobè: ‘ Sta
re herky k potrebè jiz nejsou, neb
vice skody mi natropi, nez uzitku
vÿdèl'iji.
Zkusim konè tretiho —
neuspokoji-li. mohu se vzdy k starÿm vrâtiti, ale kazdopâdnè jim
zrâdla uberu.”
Stare berky se
menovaly Republikan a Demokrat
a mladÿ kùn Socialist.— Ctenâri,
dobfe uvedené uvaz!

