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^íejnovější řeč presidenta Masaryky 

československé socialisjtické 'PtájSffc' 
o - 4 

doslovní zpráva.) 

• síýi-Praze, 25. září 10ŽQ'., 'ťjPrávQ-Udu*\) — President 
tff&šryk* promluvil včera při' piXv&ttyé cJÍFlú příbramských 

>eč^]k á^íkúm. v níž V— odpovídaje -na šminků uaseho sou-
I rati a • v. "oslb vbilf1 prosí ti ft nt a jméně in., dědíku r— 
|\ke řc^č-a.snpfi krtší sdpáalismu u n&4 „y • _ ^ 
1 . Nuifiluvii jaifío 'president jrěilcjf,* 'fy 

dávný přítel Československého dělnictva* f jeho socia|ií^i-
ckých ideálů. Co řekl o revoluci ruské, jsou otevřená a pří
má slova, jimiž president "dle svého nejlepsího vědomí a 
svědomí" pověděl, iak on věci v Rusku vidí a jak právě pro
to, že ruské poměry poznal osobně za svého pobytu v Ru
sku a'že vtiikou část svého života věnoval studiu ruského 
života, poznává, že bylo by velikým omylem, kdyby dčlni? 

,c|;vo československé chtělo slepé ruskě věci napodobiti. 
*4Sceiální revoluce už je," prohlásil "ale u nas bude se 

bráti těmi cestami) klaré. ji ,ukládá vzdělanosíní úroveň na-
Proto pokládá za chy-ieho lidu a vyspělá ppniěry u np." K. -- -T-- . 

víúéy, lide milí' větSinu a mohl/l*?1*1" jest poU^a, opakuji, rozumu UMie, frestí. 
nou prací. 

bu, že socialisté vystnufula z* 
pro goeiaiism pracovali ne he#ly, ale klidil 

, 7/ t • *- »'\v:  

Z Příbrami, 2 J. září. — President republiky vykonal 
dnes ,ze svého letního sídla y Hbiboší návštěvu v Příbrami, 
kterou o svém nedávnem zájezdu do Cholína zástupcům pří
bramského okresu přislíbil. S oddanou srdečností uvítala 
Příbram, prapory slavnostně vyzdobená, tvůrce českosloven
ské státní samostatnosti tisíchlavými špalíry obyvatelstva z 
celého okolí. V odpovědi na proslov starosty dělnických tě
locvičných jednot podotknul president: 

•'Já také jsem byl dělníkem a nyní jsem presidentem. 
Doufám, že vaši kamarádi se také ještě dostanou na stolec „  M «  I  '  • '  •  '  «  
presidentsky. 

V poledne odejel president se s\ým průvodem do Bře
zových Hor, kde uvítán byl starostou Kličkou a šéfem báň
ského pávodu, ministeriálním radou Divišem, který předsta
vil úřednictvo závodu. Prošed špalírem dělnictva, pronesl 
po proslovu zástupce horníka Campuiky, který vytócil tísnivé 
poměry dělnictva, tuto řeč: 

"Chci k vám promluvit!, dělníci a hlavně k vám, socia* 
listům, několik, řekl bvch, skoro dělnických slov. Já sám 
jsem byl dělníkem a cítil jsem vždy s vámi a cítím. Myslím, 
že jsem to dokázal. Požadavky a přání, které mi byly tlu
močeny, přijímám a slibuji vám, že podle sil rieien svých, ale 

našeho celého státu se vynasnažím, aby se staly nápravy, 
které jsou nutné. Já vím, že není všecko v pořádku, al$ 
spravedlivý ppsuzovatel si musí povědět, že po tak velkc 
válce — čtyřletá světová válka — nejen u nás, Hr celém světli 
— poměry jsou rozháraný; za čtyři léta se dá zničit, co sto 
let snad budeme napravovat!. Ničit se dá snadno; budovat 
není tak snadné. Mv jsme v krisi vsenárodní, vSešvétové. 
Váš řečník dotkl se krise strany sociálně demokratické; ne
vyhýbám se diskusi. Já nerad chodím kolem horké kase: 
Vy dělníci, vy socialisté,' jste tedy v krisi. Váš řečník právě 
mluvil o krisi a jak jo nutno ji překonali. Já vám povím ně-
KoíiFupfiiwne^ffiífrěnýutr-ptg^^-té valí -krisHt-v--^em -apoe-iV-ár 

Představte'si'dobře, co tó znamenajp, že ve vládě nasi 
republiky sociální strany měly acvět ministru t jednoho před
sedu sněmovny, meli jste Tomáška v parlamentu v postaveni 
tak důležitém, jako ministerské — tedy des'»t mužu na vyni
kajícím místě. Já prosím: srovneite si to se "stíUy 'V ifsělé 
Evropě. V celé Evropt nebylp státu, kde by socialisté měli 
tak vynikající postavení. "My máme 17 ministru, 7, těch byla 
většina socialistu; já jsem jist, že při obezřetné, klidné, "plá 
no vité' práci vaši ministři v souhlasu š vašimi organizacemi 
mohli mnoho pro vás udělati. Méli Však v© straně proti sobě 
odpor. Vaši ministři vystoupili z Vlády. Vě ^příčinách toho 
vystoúpeiiř jest právě krise sotiální demokracie i národního 
Bocialisrtrií." "Socialismus český prožívr krisi. ' 'V -odftupu va
šich ministrů z vlády je doznání valilíé krise vnitřní a'já do
dávám nejen vašich stran, ale cťléhí? národa., Já pos^jrova 
věci od sálného jmcátku s op\ a\ dovým zájmem á nemohu než 
vás vyzvat všecky, abyste poměry posuzovali hodně klidné 
: *• Rozčílení'., není- pián,' Hni. nadáni není plán ie;leij|í 
vůle áaina net-taci, když n<^ní rozvahy rozumu, a aejmetia 
buďtá ji.stí, že k překonání'té krise, ve liter^ vy jjste,-!# po
třeba H'rv » ne pěstí. Dobře w to pam?»tnitf*|' 

Já sám jsem byl skoro rok v Rusku. Prodělal jsem ru
skou revoluci. Přišel jsem do Ruska y "květnu 1917.. Tenkrát 
byla vláda buržoasně-socialistická. — Prodělal jsem revo
luci bolšeyickpu od..£amých začátků až,.d!o .konce — V Pe
trohradě, Moskvě, Kijeirě. Naši hoši, kteří byli se mnou, 
vědí dobře, co 'jsme prodělali. * ^ 

Znám bolševické Rusko dobře, »©ísqrdval isem však pe
člivě bolševickou revoluci. Konstatuji vám zde podle něj-
lepšílio vědomí a svic)om^ ze cus^ý>y^o| «ámt> ^ec^m, se 
n e h o d í .  "  '  '  :  * "  "  ^ •  • ' *  :  

Jestli tiékdo myslí, fM můžeme dělat to, co dělají v Ru
sku, jest na velkém omylu. Nepouštím se do velikých kritik; 
na Rusku nemáte komunismu, ani socialismu, prostě proto, 
že ruský národ není vzdělán pro socialismus. Nechci kritiso-
vat, ale musím konstatovat fakt, ííeboť jako hlava státu mám 
povinnost pozorovat, a stálým pozorováním ruského vývoje 
mám povinnost ujasnit si věci, o fcteré jde. Nepouštím se do 
toho, co by se mělo dělat v Rusku, do toho mi nic není. To 
jsi udělají v Rusku sami, ale to vím, že my v Cechách potře
bujeme cestu, způsob práce, methodu sociálních přeměn po 
našem domácím způsobu, podle našich potřeb. Ruská me-
thoda se nám nemůže hodit. Rusko jest ohromný národ, ale, 
bohužel, neumí číst á psát, je^t méně vzdělaný, jest na niž
ším stupni kultury než vy, u.něho všecko, co dělá, má tedy 
jiný ráz, také jeho tak zvaný komunismus. |tekl jsem vám.: 
Komunismu není v Rusku — na papíře ano. Rusko,je se
dlák a sedlák nemá komunismu, tam je soukromé vlastni
ctví. Když bolševická revoluce započala a když velkostat
kářům násilím odňata půda, půda byla rozebrána sedláky 
a" zůstala v jejich soukromém vlastnictví. ^ 

Taková je situace. Já jsem dokonce řekl, v Rusku 
není ani socialismu. Socialismus váš a evropský podle Marxe 
je socialismus vědecký. Tím se liší váš socialism od socia
lismu V Rusku. Jak může být i na Rusi vědecký socialismus, 
když tam lidé neumějí číst a psát? Demokracie pravá- %id'N 

jeh tam, kde, každý jednotlivý bucie přemýšlet a bučte;vy
chováván pro ^ialismus, ják -říkáté,* vědecky. Marx a'15nr 
géls mluvili o proáetariátij,/ate, mysliliviiá-proletariat vzděla
ný. jenž dovede pol^a^v^^.^d^ 
Fichteho a Hegéla.' ^ ^ ' 

Socialisace '— ano r já j?»eťn pe, ve svém poselství f>r<&h'í-
sil pr^>r socialis^ .ajá se vyslovuji zd.e p|Qd vánii pre ^o,eia -
Imcí. Bude se sociáíišoVá^ postupně, bude še začínat"s tím, 
<0 je, jak se říká, zralé. Právě váš obor je prvý,.o který se 
u náš a v ceíěŽii svět^; jpdnfí':; To( je situace, které vy máte 
právo využiti. Ale já vám *a'mu«ím radit, že nám ne
stačí socialisační prograrti héstel* teď potrébujeme socialisa-
ceVprací, hlavou, plán, j^k to soustavně provádět. •£. toho 
dosáhneme, kdy% afe ňedáthe věsti planými hesly. 

Mohu vás tedy jen vybízet znovu, jak jsem to udělal v 
pražských továrnách: přemýšlet hodně a součinností všech 
příslušných lidí a pracovníků domoci se toho, op. usilujete. 
To jest ohromná věc, kterou vy chcete a kterou náš stát chce 
provésti. Já vím, a vy si na tom zakládáte, že jste strana 
revoluční. Já sám jsem dělal revoluci,'Vím, co to znamená. 

Sociální revoluce, ta už .jest, větširja lidí ne postřehuje, 
Že už jest; ;ji dodělávat a dát jí určité poslední formy, k 

Přeměny 
sociální budou míti úspěch, jestliže budeme míti jasný a urči 
tý plán, Já se nebojím. Když jsem se měl rozhodnout v 
roce 1914 a 1 i* 15 o organisovártí naši zahraniční revoluční 
akce a když jsem si řekl: "Bude« vybízet lidi, aby obětovali 
životy," to pro mne bvla tíživá otázka. Nepřeháním, žc 
jsem iioci a noci nemohl klidné spáti;Tkdyž Pak jsem dal 
heslo: "Ano, do bóje proti'Rakousku za každou cenu!" věr 
dél jsem, co dělám. Já jsem ztratil syna. Moje dcera byla 
vězněna, moje žena je posud nemocna —»to vše mne nehnulo. 
V Petrohradě a Moskvě chodil jsem ulicemi, když kule pa
daly. V'Kijeve do mých oken přilétaly ku>le a šrapnely. Já se 
nebál, já se žádných revolucionářů nebojím. Já jsem byl v 
ohni, ale právě proto mám právo vědět, žc hraní s revolucí 
dnes po úspěšné revoluci je nevčasné. Když máte možnost 
mít ve vládě většinu, je revoluční hnutí nesmysl. Když iste 
dovedli vy svou organisací vymoci tolik — vy starší dělníci 

copak se nepamatujete, čehož jste dosáhli cestou orga
nisací? — přemýšlejte, co to znamená, že vy jste měli Vět
šinu ve vládě! Chci jen zdůraznit, že j^fce se organisační a 
parlamentní taktikou dodělali úspěchu, 

Já nemám víc, co bych vám pověděl, mohu vám jen přát, 
abyste, jak si přál Marx, měli socialismus opravdu vědecký, 
abychom měli proletariát, který by byl s to, kontrolovati 
vývoj průmyslu, abyste vy, čeští socialisté obou táborů, dove
dli řešit i otázky v klidu a s rozvaohu, kterc lidskost a spra
vedlnost vyžadují" v > v " 

1 Velký přestěhovací prodej nábytku! 
"Jak jest vám všem velmi dobře známo, ;že můj obchod nalézá se v čísle 3354-

$ FULTON ROAD." Vy všichni, kteří jste mne býlí kdykriir "navšťívili, přesvědčili jste se. 
X že obchod můj zásoben byl bohatým výběrem všeho druhu áábyjtfc;ú~á že každy^ kdokoli 
$ ode mne koupily byl úplně spokojen. 1 ' 

JOHN MATIS 

Váeni svřm zftkaznl-' 
kůrn a přátelům oafla-
muji, že se muaíin *e 

'sv^ho nynějšího ob
chodního místa — 3355 
Fulton lid. přestěhova
li, Jelikož majitel budo
vy majetek bvOJ prodal; 

Naskýtá, se tudíž ny
ní každému, kdo míní 
cokoli do domácnosti 
nebo jako vftnoinl <1ft -
rek koupíti, veliká, pří
ležitost nakoupit! u mno 
za velice" nízkou cenu. 

jíde vám pod&v&mj 
malou ukftzku naSleh 
prvotřídní^ znamení* 

houp&ků. 
. V prode.ii po $^0.00 , ačkoli jsou v ceně dnes 
-|80 až $60. :3 :•. ' • 

, ;A ppdobn# b.udemf přodáv&ti i ostatní všechen 
nábytek, takže se vám naskýtá příležitost ušetřiti 
veliké peníze v rašem velikém přestěhovacím ^ 
výprodeji. ' 

Obchod náš bude během tohoto výprodeje ote
vřen každý den až do 9 tíodírt večer. 

3354-56 FULTON ROAD 
OBCHODNÍ NÁBYTKEM A DOMÁCÍM ZAŘÍZENÍM 

llR|lllllllii«SEa 
H R U B É H O  

ICONSEKVATOR HUDBY 
A DRAMATICKÉHO 

UMĚNI. 
Vyučuje hře na véecky hudeb

ní nástroje. 
Nejlep&í ústav pro vyučováni 

zpěvu. 
Ozdobné tance pro dítky 

v ňoboai odpoledne. 
FRANK HRUBÝ, ře di el, 

Prodám neb 
vyměním 

váš dům, farmu nebo lot 

FR. MASAK 
3014 VÝCH. 116. Uli. 

Ttl. Princt. 1145 W 

"BOŽENKU" 
prvotřídní mouku zvláště o-
blíbenou, jakož i jiné druhy 
mouky patentek a žitné, kou
píte levně u *• 

Pešek a Trejbal 
grocerní nbchod 

v čís. 4700 LESTER AVE. 
VdříWj. klima.) ' 

Máte-Ji nesnáze s pečením, 
zkuste naší mouku, ručíme, že 
jb.ydete spokojeni,.; ^ v- v-^ 

Krmivo pro drůbež 
100 liber za $3.45. 

Domácí pražená káva 30c Ib. 

Vědecká methoda př^dpilo
vání čoček k pomoci zraku 

í silevč očím. 

M. WEITZENHOF 
OPTOMETRIST 
12 roUn v 

5466 BROADWAY. 
JHflr.r.- I.ldK-. poktjr 3<I4. 

Úřední hodiny od 10 <io 1« hod. dop. 
od 2 do 3 od»ol. a od G 4o 8 ve«»r 

Zavfeno ve středu a v ncuťll. 
Neb<ii<«^ll brejli potř, 1>*j imkntm* 

V4m otevřenř. i 
»—• Oba te'elony. 

NÁSTĚNNÝ PAPÍR, 
BARVY, — •-
IAKY. ' - *' 

OLEJE, 
VARN-SE, 
jšrř.TKY, 

|a mírné ceny u 

L BERNREITERA, 
NATf RAf. A PAPlROVAC 

8719 QUÍNCY AVE. '* 
Oba telefony. 

1 1  t J I  i *  ;  a »  * » i *  M  

A. J. KALOUS 
PLUMBAft 

Obydli v č. 4222 E. 124. f|i» 
Vykonávám všechnu plumbař-
skou práci, vytápění horkou 
vodou, zavádění stok, plynu a. 
vše co do oboru toho spadá. 

4410 BROADWAY 
Za práci ručínr.. 

. Bell Broadway 1475-
\ S. Union 210 %ih'. 

WM. KONČANA 
POZEMKOVÝ A POJI- , 

ŠTUJlCÍ JEDNATEL. 
VEftEJNÝ NOTÁŘ 

Pojišťujeme automobily. 
Domy proti ohni i větní: 

Ořadovna v B.oadway Bank 
. . Sudové. 

BROADWAY A E. 55. UL.-> 
Obydlí 3396 E. 93. St. 

ieJiaý ctfkí TýhrAdai optik * CltrrUW* 
Prakticky a spolehLoó 

rail} U^pcKoj i haiciého 
Ořudujt od 9 h. ráno 4c 3 h. tf#c. 

V» KrWat jen do 12 h. wot. r 

4939 Broadway, C. N. Síň. 

Tel. Broadway 134. Union 274 
u 

Dr. J. J, Bender 
Český ^ubní lCkaR, 

úřadovnou 
• čf«l« Břoadwajf. % 

Hodiny: 
Od 8:80 do 12 hod. dop. 

1 do 7 hotljn 
Telefony: 

Union 657 K. 
Broadway 1181 J. 

* ,9 

1 

LAD. HEROLD 
proslulá 

česká lékárna 
5641 BROADWAY 
blíže Portage Ave. 

Lékařským předpisům 
^e.věnuje ta nejvetší po
zornost. Zkuste Herol
dův plicní balsám proti 
kašli a nastuzení. Léky 
zaručeny. Oba telefony 

M I K E S  
I 
K 
E 
S 

ÚPLNÉ ZÁSOBY 

d iamantů, hodinek, 
stříbrného náčiní, 

broušeného skla atd. 

Ceny mírné. Veškerá 
zboží zaručeno. 

Praktický klenotník 
a hodinář. 

4939 BROADWAY 
v České Národní Síni. 

T 
HKK 

1  

'• .4 

Anton Nosek a synové 
POHROBMCI 
5317 BkCADvVAV, 

VYŠETŘENÍ X PAPRSKY ZA $1.00 
JS1E-LI \KMOCEN, BKS6 OHLEDU NA TO, JAKÉBO DRUHU JK8T 
YM.ÁK CBOROIi NEB JSTE-LI JIŽ BEZRADNÝM, KBVBDÍVUTI 

NADĚJE • PftlJĎTB KB MNÍ. 
* vk*r1iay e/lA*tn1 neduhy raufft I Žeh., ví«tnf ohorob krv» kjjta, IsludUu. Jater, ledvin. pUo. nervA. 

. ardojk, newu a hrdla ťon«i<.u X-t>apmki\, alektřlnr a nejinodernéjii 16£ix>« utOravlt* «• v době o* motaA 
niijkiuts;. . 

1 2ÁDNÉ POUHÉ HÁDÁNI. 
TaJ«>i8»r»| plfcft vyřoi jící : ,! tl.oda, nt o novicí 7V«*| <4ioro1>ú VMtáa 

drobnobUdu l iiumli f no toísbota » vftech vědeckých /pimobů, aby nalezena, byla pftctna nemoci. 
JSTE 3KLESJLOU ZŘÍCENINOU? NAVSTP/TE MNE. POMOHU VÁM. 

Mé osob:/ puíorovftn! method uMvaui'ch na evropských klinlkftch ve Vldnl, Berllné, Londýně, Paříži a 
Řfmč, jakož 1 nA prak so v lfióenl dočasných a vleklýcb chorob raníských a ženak^ch, mnfl uanadAujl 
léčbu a raoje poL-.uay Uyly vidy nanejvýše uspokojivé. • 

UŽÍVÁM VELK01.EPi.H0 KREVNÍHO LÉČIVÉHO PROSTŘEDKU 606 A 8J4. -
i! n J« esprosto bea bolesti. 

Mfiřetp «e plné apoUhnoutt na poctivé domnění, přesné ujednftnl a nejlepkl ošetřeni ta oenu, kteroo el 
te doVolltl. ' ' * _. • " 

icať Va.e« nemoc iie^liojUr.lTiou. řeluiu Vá.m to. Jest-ll Jost vyhojttelua. vyl&člm v doM co oiol-
nA n«>ikiwtsl. — Mluvím <veeky a sloveuaky. ' 

DOKTOR BAILEY SPECIALISTA, 
S5i.:. Euclid A «Í . ur 2 ra*pt», t (. !t it'esfl, 9-
tířfdnl hodlry od 9;S0 dop. do 8. veí. ~ v neděli od 1.0, do 1, bod. 
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