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1 V Perry Oklahoma pořádajíDruhou dojista důležitou okol ostroví nim svěřené nařídil našim

členům komise míru v Paříži aby

Příběh láhve

ZkoSenott Texanora

a Každý návrh neb plán po-

dobný vyžadující upisování
nepodá-l- i důkladné objasnění

Veřejnost co odpomoc zlu

Od prof Jer W Janku i Oornellorjr unlver-Itj- r

▼ Amer Monthly Uevlew

Při chicagské poradě o tru-

stech odbývané v září na podnět
Občanské Federace bylo m

že te účastnici

shodli na dvou nebo třech hlav-

ních bodech Porady té se účast-

nili příslušníci všech politických
stran sešli se tu se všech částí
země zastupovali nejr&znější ob-

chody a druhy zaměstnání když

pak se sešli zdálo se že se jejich

náhledy daleko ed sebe rfizní Tři

nebo čtyři dni umírněného roko-

vání však objevily že tyto sobě

odporující náhledy se dají přivésti
v soulad aspoS v některých věcech

a sice: i Že otázka trustů jest
velice složitou a vyžaduje mno-

hých studií nepředložené rychlé

jednání pak že jest hodné zavrže-že- nt

a že další poučení o před-

mětu onom jest nejnutnější a ná-

sledovně jest ze všeho nejžádouc-nčjš- í

uveřejňování obchodních zá-

ležitostí velikých korporací které

by se mělo zajistiti a 3 že dle vší

pravděpodobnosti toto uveřejňo-
vání samo by odstranilo dříve či

později veškerá zla z trustů vzni-

kající
Ač slova "veřej aosť bylo na

konferenci té zhusta používáno ve

spojení s odpomoci přece nebylo
slovo to dostatečně objasněno

Myšlénkou nejvíce účastníků se

zdálo býti že by měla býti známa

ochotníci čtenářského spolku na

velikonoční neděli divadelní před
stavení který sestávat! budeš fra
šek "Tatínkovy juchty" a "Škola
Šosovická" ze sólových výstupů
sl Kodešové a Hynkové a z dra

matického výstupu "Po prve u

fotografa1'

1 V Chicagu se tvoří jakési če-

ské národní družstvokteré si chce

obrati za účel zřizování veřejných
knihoven v osadách českých po

Spoj Státech a shromažďovat!

sbírky pro museum pražské K

tomu cíli chce vydávati měsíčník

po spůsobu Matice české co pro-

středek agitační Za účelem zí-

skáni fondu pořádá družstvo to 6

května akademii v budově plzeň-

ského Sokola v Chicagu

ZAJÍMAVOSTI

Osiřelá cena ctnosti Z Londý-
na se oznamuje: Markýz of Bute

zanechal městu Cardiffu sumu

1000 1 St z jichž úroků vyplácí
se každoročně dívce z dělnické

třídy v její svatební den věno
Uchazečka musí dokázat že svým
dobrým chováním si zasloužila

podpory o jejímž udělení rozho-

duje městské zastupitelstvo Při

hlášky dlužno učiniti nejdéle do

31 března každého roku Roku

minulého udělena podpora jakési
služce Avšak letos až do 23
března nepřihlásila se ještě ani

jediná uchazečka o cenu ctnosti
Ke cti cardiffských panen dlužno

předpokládat že válka v jižní
Africe spůsobila nedostatek mužů

schopných ženitby

Hrábl krejll a řád čestné legie
Z Paříže se oznamuje: Pitvorná

afféra zaměstnávala v minulých
dnech francouzskou sněmovnu

poslanců Hrabě ďAulan jeaž
je též členem poslanecké sněmov

ny ucházel se o ruku jakés dámy
Avšak dáma dala přednost dám-

skému krejčímu Paquinovi jenž
si dovedl ziskati její lásky a neda
la se oblouditi leskem hraběcího

jména Hrabě ďAulan nechtěl
snésti klidně svou porážku a po-

mýšlel na pomstu Vyzvati krej-

čího na souboj sc mu nezdálo
chtěl se pomstíti spůsobem okáza-

lejším Paquinovi byl před ne-

dávnem udělen řád čestné legie
což není ve Francii nic neobyčej-
ného avšak právě to použil hrabě
ďAulan a v plamenné řeči útočil
ve sněmovně na krejčího vytýkaje
ministrovi že takovému člověku
udělil řád čestné legie Avšak
stala se mu při tom malá nehoda

Výkřikem socialistického poslan-
ce Coutanta byla sněmovna upo-

zorněna na pravou příčinu útoku
hraběte na krejčího Paquina Mi-

nistr obchodu socialista Mille-rss- d

jesž by! Psquinoví řáu udě-

lil (zajímavá to okolnost u socia-sty- )

snadno se dovedl v té věci

obhájit "Vždyť se udělují ve
Francii řády skorém stejně ochot-

ně jako se rozdávají o novém
roce kornouty bonbonů" Sně-

movna také 271 hlasy proti 226
uznala že v udělení řádu čestné

legie panu Paquinovi nespatřuje
ničeho nesprávného

O katastrel ' ve chrámu v obci

Nikopolskoje oznamují se násle-

dující podrobnosti: Chrám byl při
nedělních bohoslužbách skorém

úplně naplněn věřícími Toliko

pod kůrem nalézalo se poměrně
málo osob Pojednou sřítil se
kůr a ve chrámě povstala hrozná
panika Nikdo v první chvíli ne-

věděl co se vlastně stalo Vni-

třek chrámu naplněn byl hustými

oblaky prachu Hrůzu situace

zvýšovaly ještě sténání a vzdechy
umírajících a nářek raněných
Teprve po delší době nabyl dav
tak dalece rozvahy že mohlo být

pomýšleno na pomoc Tu bylo
shledáno že v tlačenici davu jenž
v úzkosti byl takřka beze smyslů
četné osoby byly povaleny a těžce

pošlapány Pod troskami kůru

pořhbeno bylo 30 osob z nichž

23 když vytaženy byly již mrtvy
Příčina katastrofy spočívá bezpo-

chyby v tom že následkem znač-

ného návala věřících bylo na kůru
více osob než chatrné trámoví

sneslo

Jste li stíien revmatismem zkuste
Chamber1ain'a Palo Balm Nebude
vás to atáti ani cent nepomůže li vám

Jedním použitím zbaven budete bole

stí Hojí též pohmožděniny a vy

mknutiny o třetinu rychleji nei Jiné
léky Ríznatt spáleni otnobenl bole-

ni na prsou a v boku otok mandli a
Jiné otoky vyléčí se rychle použitím

jebo Kaidá láhev zaručena Cena
15 a 80 etů

Pánům úřaánikĎni spolkli

Úřtnf (obchodní) knihy Ja Ld(p
t ra Journala denaf kniny a jiuí: e
tác oabora a Pokroku ZíiA

ností ač by ji byl třebas Wash-

ington nepřiznal bylo to le první
president byl tak příkladným že

byl vzorem všem svým nástup-

cům
Třetí blahodárnou okolností

bylo to že poloha naší země ne-

nutila nás k uvalováni na sebe

břímě válečného pod jakým sté-

nají národové evropští Nemuseli

jsme až dosud udržovati žádnou

velkou armádu vyjma v době naší

občanské války a přece naše prá-

va a naše čest byly hájeny po celé

zemi Každá moc měla náležitou

úctu vůči nám a mělo se za to že

nauka neboli doktrína Monroe-ov- a

zdržovati bude nás vždy od míchá-

ni se do všech zahraničných zále-

žitosti"
Však v posledních letech počí-

ná se jeviti obrat a směr jiný a

nešetři se nauky zásad hlásaných
za Washingtona Tvrdí se nám

nyní že jsme dospěli ku stanovi-

sku z něhož musíme obrátili se

jiným směrem že nesmíme déle

spokojovati se tím abychom pe-

čovali o to by tato nesmírná ze-

mě byla domovem svobodného

mírumilovného a Šťastného lidu

snažícího se poctivě rozřešiti na

této pannenské půdě obrovskou

záhadu obecné samosprávy a šíře-

ni svobody a civilisace mezi lid-

stvem příkladem který poskytu-

jeme a Že musíme se vzďáti výsady

neozbrojeného míru že musíme

míti velké 6ilné loďstvo a velké

armády a súčastniti se záležitostí

světových Že musíme státi se do-

byvateli a šířiti náš obchod a míti

vzdálené osady a vládnouti jiným
národům co svým poddaným —

bez ohledu na to jaký byl původ
ní účel naší repubtiky a základni

zásady naši demokracie
A když zastavatelům tohoto no

vého směru nedostává se důvodů

pak vždy béřou útočiště poslední
k tomu že Prozřetelnost sama nás
vrhla v tento nový směr a že marno

jest mu odporovati

Kdybychom chtěli mluviti o ně-

čem že to bylo již předurčeno
Prozřetelností co nebylo možno

člověku - zmčniti musili bychom
míniti tím že úsili človčka necbťsi

jedním neb druhým směrem býva-

lo by marným V toni smyslu
můžeme tvrditi že zeměpisné kli

matické a jiné okolnosti jež učinily

možným zbudování velké demo-

kracie na americké půdě byly při

rozenými byly dílem Prozřetelno-

sti "vyskytnutí se ideálního vůdce

při počátku naší vlády bylo dílem

Prozřetelnosti že zvláštní situace

kteráž panovala mezí velmocemi

světovými když my zápasili o

neodvislost umožnila zbudování

republiky v novém světě bylo dí-

lem Prozřetelnosti však může-li- ž

se to samé tvrditi o válce na vý-

boj kteráž se vede na Filipínách
a jestli pak president McKinley
měl pravdu když pravil v Bostonu

dne 16 února 1899: "Filipíny
byly svěřeny naším rukoum Pro-

zřetelností božskou je to svČřen-stv- í

jehož jsme nevyhledávali
Přihlédněme trochu k té věci

O něco dříve nežli vypukla válka
se Španělskem bylo uvažováno
administrací o možných případech
Commodore Dewey velící loďstvu

eskádry asiatské vyzvídal ohled-

ně moci Španělska v těch konči-

nách a dávno dříve než válka pro-

hlášena byla dne 31 března 1898

podal zprávu naší vládě že by
mohl zmařiti španělské loďstvo a
zničiti opevnění Manily v jediném
dnu a připojil: "Jest veškerá pří-

čina domnívali se že pádem Ma-

nily ba í jen jejím sevřením

ostatek ostrovů by padnul do ru-

kou buď povstalců aneb našich"
Dewey-m- u dáno bylo nařízení

aby se připravil L Loji a když
válka byla prohlášena nařízeno
mu aby vyhledal španělské loď-

stvo a zničil je To vše nestalo
se nějakou tajemnou mocí nýbrž
z nařízení odboru námořnictva

Když Španělsko po několika po-

rážkách bylo volno přistoupiti na
mír sekretář námořnictva tele-

grafoval Dywey-m- u jak násle-

duje:

"Washington 13 srpna 1898

President přeje si obdržeti od vás

všechny důležité zprávy jež byste
měl ohledne Filipín vzhledem ku
žádoucností oněch ostrovů oby-

vatelstvu uhlí a jiných kovech

přístavech a obchodních výhodách
a co by bylo nejprospěšnějším ve

smjslu námořním a obchodním

atd"
Z tobo jde na jevo že president

tehdy nebyl ještě jistým na jak
dalece by bylo nám prospěšno
aby Prozřetelnost pověřila nás
tím "nehledaným" svěřenstvím

KdyZ obdržel zprávy kteréž vzbu-

dily u něho domněnku že by to

bylo prospěšným míti celé sou

usilovali o to by Španělsko je celé

nám postoupilo A po dlouhém
a úsilovném vyjednáváni se zá-

stupci španělska jak vysvítá z

tiskopisu senátu číslo 62 podařilo
se naším komisařům vyrvati ko

nečně Španělsku souostroví za

náhradu f 20000000
Zápisky vykazuji zcela rozhod-

ně Že dobyti Filipin nebylo nám

"vnuceno"nějakou záhadnou a vše-

vládnou mocí nýbrž že bylo chlad-

ně rozpočítáváno a jestli kšeftiček

ten nebyl tak zdařilým jak se

očekávalo dokazuje to pouze že

počítáni nebylo zcela správné A

když nyní president McKinley
snaží se vnutiti americkému lidu

svůj výklad že Filipíny byly svě-

řeny naším rukoum Prozřetelnosti

božskou a že je to svěřenství

kteréhož jsme nevyhledávali pak
si dovoluje dojista věci vůči Pro-

zřetelnosti z kterýchž se asi bude

muset zodpovídat Tím samým

právem' mohl Napoleon po vpádu
ďo Španělska a dosazeni svého

bratra na trůn a opět druhý Na-

poleon po zmocnění se trůnu me-

xického a dosazeni tam Maxmiliá-

na co císaře se zbožným kroucením
očí prohlašovati to za Prozřetelnost

božskou a Že dotyční vetřelci ne-

vyhledávali toho co jim bylo svě-

řeno Kdyby byli takto mluvili

tedy pan McKinley sám byl by

prohlásil jejich slova za pokry-
tectví když ne rouhání

Pokračováni bud

ČEŠI V AMERICE

1 V obecné škole v 96 ulici v

New Yorku bylo při půlletní zprá-
vě dáno na čestnou listinu několik

českých Žáků Prvním byl Adolf

Vítek druhým Josef Beneš dále

Frant Kára jest jedenáctým a

Stanisl Přibyl dvanáctým

1 V Chicagu se podřezal krajan
Viček řeznickým nožem a než mu

mohla býti pomoc poskytnuta vy-

krvácel Byl teprve 5 měsíců že-n- at

a spáchal samovraždu v náva-

lu Šílenosti

I V Granger Tex katolický
kněz Macbafi nechal věřícím po-stav-

iti

farní školu a teď chce do ni

bnáti všecky děti katolíků Aby
toho spíše docílil kázal věřícim
že z obecných škol vycházejí jen
sami lumpové kdežto pravá mrav

nost se pěstuje jen ve školách ka-

tolických Anglicky se prý děti

české naučiti nemusejí neb ve

"štorech" se mohou všude domlu

viti po česku

1 V Baltimore se oběsil 53letý

český dělník Jan Novotný jak se

praví z bídy Zanechal rodinu z

manželky a 5 dítek sestávající

1 Na trati dráhv v Baltimore

sbírala Češka Marie Petrová roz-

házené uhlí když se náhle přihnal
osobni vlak a ji usmrtil Měla

prý doma asi 7 tun uhlí a tudíž ji
k nebezpečnému tomu zaměstnáni

bída nedoháněla

1 V Clevelandu byl na trati

dráhy Nickel Plate přejet náklad-

ním vlakem i3letýMat Opalecký
Nalézal se na cestě do školy když
vlak jej zasáhl obě nohy mu roz-

drtil a levou ruku přelámal Chla-

pec zemřel na operačním stole

když mu měly rozdrcené údy býti

odejmuty
s

í V bytu krajana Ant Svobody
v Clevelandu vznikl z neznámých

příčin oheB který ale rychle uha-

šen byl čtyřletý chlapec ze

strachu vlezl pod postel a byl by
se tam málem zadusil kouřem

kdyby nebyl v čas vynešen

1 V neděli 8 dubna uspořádala

newyorská Těl Jed Sokol před-

nášku v níž prof Rabech vyklá-

dal zásady theosofie nauky to

Polačky Blawatzké a dr Chmelí-

ček poučoval shromážděni o tom

kterak lze onemocnělým rychle

pomoci poskytnouti Pozoruhod-n- o

jest že přednáška ta aby více

obecenstva přilákala byla dopro-
vázena pěveckými a hudebními

výkony ano i akrobat byl k tomu

pozván aby tvými výkony obe

censtvo bavil Tak je spojeno
užitečné s příjemným ale jest
otázkou jde-l- e více obecenstva na

takovou přednášku k vůli poučení
riebo zábavě

1 V Clevelandu se před četným
obecenstvem křížkovali dva češti

zápasníci Fr Vácha a Ed Pla-cá- k

Vácha byl až posud uznáván

za nejlepšíbo zápasníka v křížko

vání ve státu Ohio tentokráte
však byl od Placáka přemožen po
tuhém zápase Placák jest však

znám ve světě sportovním pode

jménem Ed Coudey tak že po

chybná sláva rváčskébo vítečnictví

bude s rodu českého sňata

jak výše udáno nebo udá-l- i ne

pravdu má býti považován za

podvodný a jeho zakladatelé i

společníci nechť jsou zákonitě

pohnáni k zodpovědnosti
3 Způsob obchodu společno

sti práva udělená hditelstvu a

úřadníkům její i obmezenf práv a

povinností členů nechť jest vše

vyznačeno v listině výsadní kte-

ráž má býti přístupna k nahlédnu-

tí každému z podílníků
Záležitosti společenstva neb

průmyslového družstva měly by

býti spravovány bez poškozeni
obecenstva v zájmu podílníků v

souhlase se zákonitou kontrolou

Aby toho bylo docíleno řiditelové

a důvěrníci měli by míti za povin-

nost:
1 Podávati účetní zprávy člen-

stvu o finančním stavu obchodu
co možno nejpodrobněji a nejmé-
ně jednou v roce zpráva taková

pak aby byla vždy pověřena způ-

sobilým přehlížitelem účtů

a Dáti členům příležitost se-zn-

způsob obchodní tím že by
dle náležitých opatření měli při-

stup k zápiskům řiditelských
schůzi neb podobně

3 Zaopatřiti pro použití všech
členů před každou výroční schůzí

úplný seznam členstva jejich adre

sy a obnos akcii každého

4 Upatfiti Členům 1 mimo ve

výsadní listině udaných prostřed
ky další k zabránění zneužívání

majetku od řiditelstva nebo důvěr
níků
Větší společnosti jež se trusty

zovou mžly by každoročně uve- -

řejniti řádně přehlédnuté zprávy
v nichž by byl naznačen co mož
no podrobně veškeren majetek
závazky výnosy neb ztráty zprá
va ta pak přísežně stvrzená by
měla podlebati vládnímu dohledu
Účelem této veřejnosti by bylo
povzbuzení soutěže když by se
zisk objevil býti příliš velikým
čímž by obecenstvo bylo chráněno

před cenami přílišnými a dčlnictvu
v závodu zaměstnanému by se po

skytlo poučení o finančním stavu
obchodu

Z toho jest patrno že účelem

veřejnosti jest chráoiti podílníky
a vynálezce tím když se jim
umožní seznání základu společno
stí na němž je zorganisována ja
kož i kontrolování řiditelstva Dá
le se má za to že velké výdělky
nějaké společnosti uvedené ve
všeobecnou známost by měly za
následek povzbuzení jiných k sou
těži tím by se zamezila přílišná
cena a dělnictvu by se poskytl
prostředek aby se zaměstnavateli
mohlo s lepším výsledkem vyjeď
návati

Pozoruhodným jest při našich
zákonodárcích 1 při inteligentním
obecenstvu že ač se vyslovovalo
často slovo '"veřejnost" při se-

stavování zákonů trusty obmezu-

jících přece žádný z těch zákonů
nemá za účel přivedeni před ve

řejnost podrobné výkazy obchod
ní trustů aby obecenstvo samo
mohlo odpomoc zjednati To mu-

sí býti doznáno i vzdor tomu že

leta 1S97--- 99 byla velice úrodná
na zákony proti trustům

(Dokončeni bod)

Caři Scborz proti expansí
a imperialismu

V den narození Washingtona
dne 22 února odbývala se konfe-

rence odpůrců rozpínavosti ve

Washingtoně při kteréžto nej po
zoruhodnější řečí byla řeč Carla

Schurze v kteréž nezvratitelnč
dokázal že Spoj Státy s nynější
politikou nalézají se na nebezpeč
aéra scestí : :"

-

V úvodu řeči své vzpomenul
smýšlení Washingtona a připomí
nal pak tři různé okolnosti v ději
nách této země Jednou bylo

dobytí neodvislosti a upevněni
konstituční vlády kdežto celý
ostatní vzdělaný svět podroboval
se nadále vládám despotickým

Washington uznával plnou měrou

nevystihlou důležitost toho neboť
ve své nástupní řeči k úřadu pre- -

sidentskému pravil mezi jiným:
"Zachování posvátného ohně

svobody a osudy republikánského
vzoru vlády závisí z velké míry

když ne úplně na experimentu
svěřenému rukoum amerického

lidu" A ve svém závěrečném po-

selství kterým se loučil s životem

veřejným vyslovil přání aby "bla-

ho těchto států za působení svo-

body bylo tak úplným při pečlivém
zachovávání a opatrném používá-
ní výhod téže aby získalo jim
slávu a bylo příkladem ku násle-

dování každým jiným národem

jemni svoboda jest posud cizou"

Dnes podáme čtenářům našim pří-

běh láhve a velké věci která ni byly

vykonány 'Nejsouce řádnými povíd-

káři nechrne vyprávět! samotného

vypravovatele p J Kurze stv8ealyt
Texas

"Před pěti roky" praví pan Kurzr

ta Jehož pravdou luvnost ručíme byl

jsem člověkem velmi nemocným Po

celé měsíce byl Jiem v rukou lékařů

ale tl mohli ml jenom na čas ulevltl a

vodnatelnost kterou Jsem byl stlíeor
zůstávala Otekl Jsem takie jsem t
do iatft nemohl upnoutl Snášel Jsem
také nevýslovné bolesti v zádech ChuC

k jídlu zmizela ale měl Jsem stále
tízefl a voda kterou jsem pil proběhla
mnou jakmile jsem JI polknul A k
dovršeni mé bídy pod iebrami na levé
straně utvořila se mně boule velikosti'

slepičino vejce Působila mi velkoui

bolest a po čtyry dlouhé týdny musel

jsem na pravé straně lihati Lékaři
chtěli provést! operaci ale pro stáři a

Spatné zdrávi nesvolll jsemza to však

přiměl jsem své lidi aby ml bouli'

koupali léčivým olejem jehož láhev

měl jsem náhodou doma Jsa přesvěd-

čen íe Dra JPetra Iloboko jest právfr
ttm ěebo jsem potřeboval objednal
jsem sl bedničku na zkoušku Jakmile
lék přišel otevřena láhev a lék mi po
dáván dle návodů Spravedlivě v lé-

čeni jBem pokračoval a brzy pocítil
jsem úlbvu Cbuť k jídlu se navrátlr
la Boale sama od sebe pukla a při-

rozený běh vzala otok zmizel a já byt
s to zase pohybovat! se Lidé kteří
mne v mém bídném stavu byli viděli

byli mým uzdravením velmi překvape-
ni a ptali se mne co tuto blabou změ-

nu přivodilo "Dra Petra Iloboko a
léčivý olej nic jiného" odvětil jsem
"V láhvích těchto léků jest hodně do
brodint a do smrti budu tyto léky

držeti neboť zachránily mi ži-

vot"
Ale ještě o jiném obdivuhodném

vyléčeni musím se zmlniti V roku
1898 setkal jsem se s Václavem Slívou
rolníkem bydlícím asi dvě míle od
nás a ten vyhlížel jaks! smutně Buku
měl v závěšce a vypadal bledý a vy

záblý Na můj dotaz řekl ml íe byl
do ruky raněn mrtvici a vlády v ní
pozbyl "Nikdy nebudu více zdráv"
povzdechnul si ubožák žádný lékař
ani lék nemůže mi pomoci a ruka
moje zdá se mi Jako mrtvá" "Ale já
vám mohu pomoci" zvolal jsem "Mám
lék který vyrval mne z drápů smrti a
ten pomůže také vám" Zprvu nebyl
nakloněn rady mé uposlechnout! ale
konečně dal si říci a vzal láhev Dra
Petra Iloboka a láhev léčivého oleje a
sebou

Krátce potom přišel sl pro více léku

protože nabyl v něj důvěru Mohl již
prsty býbati Pokračoval v léčeni a
oa podzim tobo roku byl s to Jit! již do
bavlnišiě a sbirati bavlnu Může opět-
ně beze viebo nepohodli své ruky po-nil-

vati

a onehdy mne ujistil že je tak
silným jako kdy býval" Tolik p Kurz
Není to podivný příběh láhve?

RTejlepěi za vó©cli!
Po padeaáta let Mrs Winalov' Boothing

Byrup matkami podirán Jich dítkám r dob
když dostávají aoobky Jaté vyraiováni v
noci a zbavováni pánku cburavjm oáaled-ke- s

telce! zub pUíluiu dílkem? jenu ano
tallete al Ihned pro láhev "Mra WlnMoWa
ttootblni Syrup" pro dílky dostávající loubkjr
Cena Jeho jeet neodbadnutelná Ulev! ubohá-m- n

trpícímu dílku Ihned Spolehnete ae aaB
matky Vyláci příjem zreguluje žaludek a
střeva vylěci koliku změkne dálně líními
tápal a dodá světestl celému datrojf "Mra
Wlnalo'a Sootblna Byrup" pro dítky zoubky
doelávajicl jest příjemní chuti a Jeit predpi-ae- m

Jedná i nejstarsichanejlepiích ienakýeh
ltkahtk a opatrovnic ve SocA Htátecb Jeat
na proděl u vlech lékárník 6 po ceim srěti
Cena Sne" láhev Buďte JMI a poiádejte o
Ur Winul ov'i Boothing By run"

Visty liy ask i biS tyti krisi
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tii Jemni
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nft
ntíi tak blar-(enr-

akrá
au jako pi-

hy trudyffrná finta
nebo Iplnavá pleť vránky lerrenf noa neb
líce OBmabloar vyrážky a ikvrny a vady
jiuuiútS uiúliu Duůávaji ienám aproatebo
vzezřeni a alarého vzhledu Vfcrky tytovndv rychle a anadno nate O (JE EN

SALVĚ (Královnina niať na pleť)Jet to nrjjÍHiijéi a nejdokonaleji! maaf na
tma vrrne neKoana oa ofl-n-

tak mnohfm Jiným prdranm pftsrav-kn- m

která obsahu li olovo vUmut nrboaree-nl- k

ZJeroíuJe k6fl a dodává tváH dokonalá
a zdravé pletl a odittraBuje trvale jakákoli
vyráíkynhry akvrny nebo vady 1'lhytrudya oamabloat mizí po ni anadno a rychleMatky
kterým Jde o blabo dcer míly by al Ihned ob
jednali Královninu maiť na pleť pro ně Ba
dou překvapeny anadnm a rychlým Aapě-ebe-

Hrána Je kliíem aapěcba a kdo ai ne

Efele býti alíeným? Žádná dáma neměla by
manil táto Cena pouaeM cent v

puětovnicb známkách nebo penězlrb
neb Anglicky Adreauj-t- e:

dlbtf
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Zbofi a prodává dbj liboetl kaá oo
aab aa aplátky itr

lépe methoda organisace a práci

trustových jakož 1 jejich účinky
na ceny výrobků na mzdy dělníků

a zisk trustů tak aby obecenstvo
mohlo se uchopiti vhodných pro-

středků odpomocných Někteří z

řečníků souhlasili též s míněním
že by veřejnost mohla míti ra ná-

sledek poškození některých kor-

porací vedoucích slušný obchod
čímž by mohla i obec poškozena
býti toto však nedošlo všeobecné-

ho uznání Ve skutečnosti všichni
souhlasili že veřeinost jest k to-

mu nutná jak dalece a v jakém
smyslu to však nebylo jasně vy
sloveno

Většího významu v ohledu tom
však má vyjádření se Průmyslové
'komise Spojených Států podané
kongresu a nedávno uveřejněné
Komise ona byla sestavena co ne

stranné těleso kteréž by mělo

přehlédnout! průmyslové poměry
a podati své odporučeni jak kon

gresu tak různým státním sně

mům Komise ta vyšetřovala v

oboru zemědělství vychovatelství

práce různých oborů dopravy
výroby atd Poněvač však před
mět průmyslových společnosti jest
hlavně rázu průmyslového a poli
tického v kterýchžto oborech by

kongres 1 státní legislatury nejra'

ději dosáhly výsledků zabývala se

komise nejvíce těmito předměty
Náčelníci ejvětších a oejdůleži- -

tějších společenstev byli předvolá-
ni a vyslýcháni důkladně jejich
hlavni soutěžníci se též dostavili
a přednesli své náhledy volně

právníci různých společnosti vy
světlili pravidla a ustanovení ně

kterých států jimž korporace po

dkbají a způsob kterak jsou pro
váděna Mimo výslechu těchto
svědků komise předsevzala někte-

rá statistická vyšetřování účinků

cen prostudovala zákony přijaté
ve všech státech i výsledky jejich

jak se jevily ve výrocích soudních
Komise se zabývala tímto vyše-

třováním přes rok a její zpráva
podává ve stručnosti toho výsle
dek' :

Její úsudkem jest že průmyslo
vá společenstva se stala nutností
našeho obchodního života že je--

jich "moc ku konání zla má býti
odstraněna a jejich schopnost pro
konání dobra uchována Odpo

„ručila aby moc mezistátní komise
obchodní byla sesflena aby mohla

zabrániti zlu vznikajícímu z růz-

ností poplatků za dopravu avšak

ku potlačení toho zla odporoučí
hlavně veřejnost již pak Šíře vy-

světluje Tu jest nejlépe použiti
vlastních slov komise o její návr-
zích a příčinách pro ně:

"Aby se zabránilo organisáto-
rům družstev neb průmyslových
společenstev podvádění vynálezců
neb lidu buď zatajováním pravého
stavu věci nebo uveřejfiováním ne-

správných údajů komise odporu-čuj- e:

l Zakladatelově a organisátoři
společností nebo průmyslových
družstev kteří počítají na rozpro-
dání akcií a cenných listin obecen-

stvu měli by býti přidrženi k to-

mu aby podali veškeré podrobno-
sti organisace majetku neb slu-

žeb za něž listiny ty vydány
budou jakož i obnos jejich a

drah zkrátka všeliké potřebné

vysvětlení pro inteligentního po-

dílníka ""


