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To al liení to ví otáikou (mou vy
1 4 ďtáno lest Chcemef ivřdřti
mnoh-l- i afcřft pftdy v třeb kleřýi h
státech okresíe li a iirecínktech kra
lané naši dohromady vlastní a juknu

jest bhrna fena majetku Jejich tak
aby výsledek práce lé zřejmé na

prty pohled videtí možno bylo ko
iik niilíonft akru iudr vlastní v ru
kou přičinlivých íarmerft českých s

naliza a jaký vlastně majetek CeAi

jíl v zemi této reiiresentujl Proto
také tiičla by vlastné otázka ona

zodpovídána biti jinak a za tiřiklad
kterak uvedeme odpotčď z Cnllee
lownshipu Lmn Uo la: "Vlastn
zde m krajana 115J akrft v prft
mérné ceno $55 akr — obnáší tedy
majetek jejich v townshipu tomto
♦023480" Pokyn tento zajialó že

krsjanam na néž tajemník Nár Vý
tnoru o zooiioviiiani uoiaznun se
obrátil postačí aby možných chyb
se uvarovali Jest v zájmu nás
všech aby statistika naňo byla co

nejuplnčjší a proto pevné doufáme
že každý ochotné pomocné ruky své

k provedení téže poskytne

1'rvnl máj minul letos celkem
kiidné 15ez rušivých výminek bez

kterých ovšem manifestace tak
ohromná již účastní se statisíce
osob obejiti so nemftže Avšak vý

minky ty jednotlivé neruší celkový

důstojný ráz projevil tčoh Délnictvo

projevilo dosti vůli svou a má již
zvláštč pro svflj požadavek všeobec

ného práva hlasovacího získána vét--

Sina i ostatního obyvatelstva Bude

nyní na zákonodárcích aby toho

respektovali! Včtší výtržnost udála

ho na vídenském Breitensee Průvod

lednický nebyl jeétČ ani sražen v

šik když pustilo se proti nčmu ně

kolik strážníků celkem asi 10' V

čelo prftvodu ubíral se mladík jenž
nesl rudý prapor Prftvod zpíval pÍBeň
"Na rudý prapor" Velitel policej
ní stráže přistoupil k praporečníkovi
a vyzval ho by prapor sňal což

tento odepřel Tu ehtél policista pra
por praporečníkovi vyrvali což

přimělo dělníky že ujali se svého
druha V okamžiku všichni strážnici
vnikli do davu a tu došlo k tuhému

zápasu jenž skončil zatčením a zra-

něním mnohi osob V Paříži minul

též první květen celkem klidné
Počet osob zatčených páčí so as na
100 avšak jen 23 osob ponecháno ve
vazbé Též poslaneo Baudin bvl
zatčen na náměstí rcimblikv tod
nocuje davy k projev ftm byl však

pozucji propustéo
NanefatzHm rmkém vikuxlě po

loženy prvé nočálkv civilisaco: otev
řeny tři mčstské školy: trojtříďná ve
viaiiivostouu uvojtřidna v Nikola
evsku na Amuru a prozatím ieduo- -

třldná v Petropavlovsku Všichni
učitelé těchto škol — počtem á"st

jsou bývalí odchovanci petrohrad
ského utavu pro vzděláni učitel ft

mravní ode vAcdi kdo Coclicm

Álouti chcu
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je nyní česká lékárna

řkulant Mkfrnik

má tam na skladé všecnny byliny ko
Knky všelijaké thé kapky olejíčky
kťávlčky prážky mastě nánlasté
(flastry) vodičky pilulky zkrátka víe
iJO do lékárny patří Připravuji téi
rozličné mazání pro lidské neduhy i
léčebnlny pro domácí zvířata a vít-li-m

dílem trefím vidy na to pravé
WkQ Severovýcu a Jiných t z patent
ních mám též hojný výběr jakož i

barvy fitétce olej na barveni 1 na stro-'-e

zkrátka vše co v lékárně mívají
Zvláště velkou zásobu mám viech vé
cl % kterých se recepty připravuji at
Jsou již z Čech anebo od doktorů zdej
ších Dlouholetý cvik mně dal mno-

hou zkušenost a ta přišla a přijde
mnohým krajanům vhod Zvláštní
starostlivost věnuje receptura
(26) A MASINDA

faak atrakatB

veřeJuý notAf
VE WILBER - - NEB

Vlach ny přkca D"taNlii Jamtt TÍřhí bllda

privát TyHfnjř PsuIm na poiamak pijíoja
ta valml alikt dmky a na rhwlní splátky

nakolik polahllvoh piJHťuJIcloh a př- -

liUvnleh pnlínoaU DlouholaU ikulaaoat v

tomto obnra fáilni vytlianl obohoda
ama tvf'nho Iapa}atat-l- l nab prodiviU
farma kluata a J It— Ir
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flirt Jifijio lili'im tu fmrMi i

fdtrmi ó4 ftw řijtjff
přnlpUrphl #4flin'ř Itťlil pt
I r fMj

1 !( kruh IUrul
tva tálc tle a tím Hlt to otoin
na prtm mNtl f4#lnlioii jt jik

tniťdiýib a tltni k tí hoty pfir-- b

i li b páfift Iř lustřll jk i tálii
bon tiiftolijih polkn Mexi polf
tijiÍMii čestriliu ti)(t4 ltoul( si

Til Jr aNtw Viau kdril
nskUdrtn tlsslriitti tlálhl provolá
ní min infr k oslatnírti spolkfim
Hfw- - york(m ydli a in ku svorné
mu pnaolMtil v zájmu llobrniian
Voice vyzvala a sama v ohledu tom

dobrým příkladem napřed 'M
pouze Je vyzváni jeho nenaMo u

onoho pfildrulu ho stačevkýt h spolktt
náležitého oldasii nelwiť

nalezlo se tiouzi ac 11 spolkO jel ku
spolupnaobení se Sokolem volnými
b)ly 7 řálft (I H T S nebyl ve

scinzi znsioupen ani euiny

Jak se podobá nebyl vlastní účel
iSohcmiau Voice kterýž Národni

Výbor pfi vydáváni jeho hlavné a

Jedme na zřeteli mel velkou vétsi
nou jik stiolku lak i rodák (i našich
dosud náležité postřehnut Hlavním
účelem časopisu tohoto má býti
šířeni pravých náhled li o nás a ději
nách a poměrech našich v kruzích
amerických a uccie toho dá se jedi
no tenkráte dosíci když llohemian
Voice hojnf pro knihovny čítárny a

rlizné jme ústavy anglické jakož
pro přednější osohnoti veřejné před
plácen bude A toho právč donid

postrádáme Jest sice pravdou že

kruh čtenářstva Uohetnian Voice

stále víc a více se šíří leč po velké

VČIšiné jest to kruh čtenářstva če- -

ského a pouze poměrné nepatrný

počet výtiskft předplácen jest pro

kruhy ametické Proto rnčlo by se

stáli heslem každého vlasteneckého

spolku jakož i vlastenecky smýšlejí
cích jednotlivců: "Předplácejme
llohemian Voice veřejným knihov

nám čítárnám jakož i všem před

nčjšíin osobnostem veřejným!"

Má li být statistika nás Čechu ame

rických kteráž jak známo přítomno
Národním Výborem podnikánu jest

úplnou a co hlavního akutečnč také

správnou a eo možno přesnou býti

tu musí na dostali tajemníku Národ

ního Výboru kterýž práei onu pro-vés- ti

má pomoci všestranné neboť

bez součinností uvédomčlých rodáka

v každičké osadč české nedá su pro
vedení práce té ani myslili Práce

ona čím hlouběji do ní se vniká

jeví se býti tím ohromnější a sbírání

materiálu statistického tím obtížněj
ším Jak se nám totiž sděluje ro

zeslány byly již archy dotažné do

vícn jnk 000 rnzných mést míst a

osad v tčeh iiejrftznČjšich končinách

našeho Soustátí (do té nejmenšl osa- -

ly poslány dotazníky vždy na dvfi

rňrné adresy a čím větší ossda tím

více osobám s líruní materulu uvěře

no) a lim ješté nikti-ra- řada míst
kdež krajano nhsi usazeni jsou vy
černána nebyla Z rozeslaných do

sud as 1C00 dotazníku zodpovídáno
a tajemníku Nár Výboru jak nám

tímto sdělováno jest vraceno jich
ylo dosud as slo čím llIo tím pry

álo kdy podaří nemocného trvalo

vyléčili požár již vypuklý bez vtd-kýc- li

ňkocl uhaHiti tak i upoleccn- -

kó zdravotnictví ihukí ví-tí-f v6í
rvřnovati vyhledáváni a odklizováni

zdrojů i příčin chorob Hpoleúen- -

Idtych nežli domřló a náhlé léčení
horobami již Htlžených živ- -

v Netajme BobÉ chorobu pra- -

" —
C mi a jcMt naío HpoleunoHt neodklá- -

fiF " iiaiinii lul1!!! n 11 mi i imiii h hii níi iv# iMC7iaj a u u vila aiw avat

ce jun předvedeno do níkterýi
podobných linUvfi Musí su teď

v) i kati j iký účinek zákon takový
bude mí tt k podařili se to v jed
notu státu bude to zaváděno hne
dle do jiných Každý okres má

nějaké opilce a jejich konec bývá
chudobinec kde je okres musí ži

viti třeba l s rodinami jejich IJy
lo by ledy uplne v pořádku aby
okres byl nucen opilce ty vyléčili
možno-l- i a učinili z nich užitečné

občany neili mu nezbytné případ
nou za obtíž

Tím není ovšem řečeno že po ta
i kém iiokuNU musela by kg dostavili
i íimé odnomoo únlná avšak toho
9 t '
upříli nelze žo spasohem tím

přibyla kapitola nová k vyléčení
choroby společenské kapitola jež

zasahuje přímo v místa chorobná a

příčiny těchto nikoliv ale v oelý
kruh obecnosti jenž přece v celém

svém celku vlastním rent přímo
záhubným morem nestřídmosti o

vládán ale v jednotlivých částech

svých kteréž léčby soustavné
účinné potřebují lludoucnost uká
že zda li cesta o niž výše se zmi

ňujeme jest cestou vhodnou na ten
čas anpofi účinčjší se býlí zdá

nežli všeliké náhlé a fanatické zá

mysly potrhlých prohibičákfl již
zlo jedním ruzem vykořeniti by
chtčli a působí tak je tu horším

jinde novým prĎchod zjednávajíce

Mrctrlc Ititters

ni ni í ii' niMiiiJn iiúní vl~tn[ iminuj
Vňirlinl llul užívali ):! ( rlo lllH- -

iimiii i liiliyr ( lt Jlio luku uiMtivU a '
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Jilliy iMilile Tjrrii li lny jiná U"íImI1)- MvIi
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ii'i I vyl'' i malarl kó liuir"k TrobrilnuJ lilxy
xirpu uMvinl Kkula Utv trl limem fink
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Díiležilí pro ženy n dírky

JeHtlíliiliníkfiv Uejřiilatorpro ženské

nemoce lenio iex nciiiKiije pravi
delné proti vSem ženským nemocem

jako krvotoku nepravidelné periodě
aneb zastaveni

Již t mnoha stran jsem doslal od

poručeni a schválení pro jeho dobré

ňčinky au vždy pravidelné ňčinkuje
kdo jej v pádu podobných nemoci uží

val V I- - IUalmík
372 W KSth 8t

33- - Cuícul'0 lila
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