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Politická práva českých len

Všeobecného hlasovacího práva
není ani v aml h českých ani v

rakouských ostatních Právfi nyní

učinili reštl poslanci ivobodomyslbt
návrh na všeotx-cn- hlasovací právo
— ale na všeobecné hlasovací právo
mulu

eny samostatné platíc! daně na

jejichž místě muž by právo hlaova
cl měl mail práva občanská rftzná

V některých českých městech ženy

samostatné voli přímo v jiných
tdnomoccnstvlm v jiných vůbec

nemají práva hlasovacího vo vol

bách obecních Při volbách do

sněmu zemského českého a morav- -

I ského jest to též takové Do říšské

rady vídeňské ženy práva volebního

nemají Volitelný nejsou ženy —

aú některé obce tvoří si komitét

dámský a svěřuji mu pacdagogický
dohled na ékoly mateřské nebo na

vyučováni ručním práčem ženským

Končím Jsmo si dobře vědomy

toho že žena česká nestojí v před-

ních řadách ženské společnosti ná

rodu ostatních zvláště ne u porov

náni s ženami národ5 svobodnějších
Avšak zdá so nám Že mfiíome říci s

určitostí že čím dál tím bude i u

nás lépe neboť jako doufáme že

nabude národ českých práv svých

politických lak spoléháme i na to

Ž3 zatouží on nám potom aby volno

sti a práv nabyla v jeho středu třída

jeho nejčestnéjší — třída žen

Co Jm rid!l m"tl bodným chlt'-n- )

liinomf Um liodul oIiUimí vMt nllvkjt Hll- -

rlv JlaW liojlol Hyrup Proti k41l lion mi

JtMlnotluclié a dobré

Za nynější doby zvláňtfi v zemi

této velnu mnoho lidí slíženo joHt

bolestným neduhem — revmalismem
a většina jich zkouši všemožných
prost řeJkft které kdo jen radí A

přece lest léčení jednoduché Seve

rní) lék proti revmatwmu (láhev za %

zničí veškeré zárodky revmatismu a

Severúo olei Gotharda (za 50 ct)
rychle odstraní všechny bolesti Kdo
stížen jest oteklinou nějakou boule-

mi křečemi bolesti v kloubech a v

zádech nechť opatří bí SeverAv olej
sv Gotharda

W F Severa

Cedar Hapids lowa

Diilřžllá pro žony a dívky

Jestlilahníkňv Regulátor pro ženské
nemoce Tento lék úěiukujo pravl-diíln- ě

proti všem ženským nemocem

jako krvotoku nepravidelné periodě
nneb zastavení

Ji! t mnoha strun jsem dostal od-

poručení a schváleni pro Jeho dobré

účinky iiii vždy pravidelně účinkuje
kdo jej v pádu podobných nemocí uží-

val V L Hliihník
372 W IHth st

5a-- Chicago Ills
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?eny te lilo kruliA tiťbývajf přímými

pomocnicmi mhoeliot ntydflá-taj-í

jen v obebodé a v rolnických
rolin4i ti ženina pr4 p mívá témf ř

týl význam jako práco mulová

Jinik ale atarajl tt lery kru
hA o domu í hopod&řntv(: vaří

dohled na pořádek v byte
v 5ittvé a jiik říkává He aó ne

plným právem — vychovávají dftí

Výchovu děti diiňevní neinynlím
ttdeniié oSetřovánf dřje no Vod:fí

vAbec a motkami zvláSté Hplie in

Htinktiviifi než uvřdomfle jelikož
iiedotlává ku rodicAm nijakého od

bornťlio vzděláni k lomu cíli Na

hospodyních tfchto kruhu záleží

nejvíce aby rodina vystačila s vý-

dělkem otcovým a % pravidla žijo
no tak že nároky na dobré bydlo
routou dle příjmu rodiny Bohaté

třídy četké ve vychování dcer svých

podobají ku třídé xlřcdní nepomý

Alejfce nijik na jejich samoMtatnoHl

prací dobytou

Dcery těchto Htřcdních tříd nemí-

vají základního vzdělání většího

nežli dívky rodin nejchudSích leda

že ho jim přidává jufttfi rok či dva na

nějaké vzdělání přepychové uěí ho

hráli na klavír francouzHké a něrne

ckó řeci vyfiívati a všelijakým jiným
IiuuricHiiím práčem — jen žo vřemu

jen jako zatímnému zatněnlnání —

jako by rozumělo se nanio Htbou žo

HtaroHt o dální výživu dívčinu pře-vez-

po otci manžel K manžel

Htvf připravuje ho dívka tím že učí

ne vnřiti a řiti Dcery bezHtaroHtnč

za lehounké pomoci v boHpodáfritvi

dočkávají ženicha NedoHtavMI ho

on polom teprve iiHtraHené a před
časně untaralé ubírají malé zbytky

svých vědomoHli a uměloMti aby na

nich zabezpečily sobfi chatrnou exi-

stenci Z těchto kruhu pocházejí

nejčantěji nlaré panny afi ani staré

panny mezi služkami nejsou vzác-

ností

Názor Žo povinností každého člo-

věka ledy í ženy jest uměli žití či

uměti nebo vyivovati byli odvislým

od své práce no od cizí proniká do

těchto tri I pomalu ale jisté Hodi-

ny tyto počínají chápnti žo nejlépe
své dcery zabezpečí když naučí jo
takové práci která by v každém

případě mohla jim býti zdrojem

výživy

Kdyby dnes byly otevřeny ženám

j českým centy k samoHlatnosli jistě

by veliká většina dívek těchto střed-

ních tříd s ochotou jo nastoupila
Avšak kromě obchodu a řemesel

'
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s moukou sen:m a obilím ba-

livem drátem na vázání

balíků atd atd

1510 Iloward ulice Omaha Neb

2CJ Telefon 1071

7 Praze Mm Co Jel
je nyní česká lékárna

tknlnr lékírník

má tam na skladě vSecnny byliny ko

Hnky všelijaké thé kapky olejíčky
iťávičky práfiky mastě náplasle
(flastry) vodičky pilulky zkrátka vie
ío do lékárny patří TlipravuJI též
rozličné mazání pro lidské neduhy i

léčebniny pro domácí zvířata a vět-ií- m

dílem trefím vidy na to pravé
LékQ Severovýcha jiných t z patent-
ních mám též hojný výběr jakož i
barvy Štětce olej na barvení i na stro-'-e

zkrátka vňe co v lékárně mívají
Zvláítě velkou zásobu mám všech vé
cl i kterých se recepty připravují ať
Jaou již z Oech anebo od doktoru zdej-

ších Dlouholetý cvik mně dal mno-
hou zkušenost a ta přišla a přijde
mnohým krajanům vhod Zvláštní
starostlivost věnuje receptům
(2M A MASINDA

vofjiý ntAř
VE VVILBER NEB

Vtochny prnc nnUřaki Jáma iviFant bndo

právní yyH ay roiiUa na potamak ptJCaJa
u valml adlii droky a na vlintn4 iplutky ia-lin- ]a

niknllk iiaillveh poJIKuJIatcIi
apuli-liioat- l lilmihnlet iknlaauat 1

Inuito oboru ulx pWuJ" rádni vjrUaoul olxhoda
] ivíř-níb-o Kiipajatn-l- l uab prodTU
farmu blnati ta níj lt— lr

Hjdky a to t 1'raxw 'řiký Výrob
ní Sdek řlenký' a v lírně M2nký
Vtděíáva 1 a Výrobní Spolek Ve-

sna" ()la spolky maji vedlo toho

účelem sUrati se o zdokonaleni a

rozšířeni výroby ženské a o pro

spěšný odbyt ženských výrobkft V

jejich školách vyučuje so tél úéet

níctvl nižšímu

Neizajímavjíl Školou Jest "Střed

lil dívčí škola" založená spolkem

pro žerikó studium v Praze "Miner

va" v níž české dívky vzdělávají se

tak jako žáci na gymnasiích za úče

lem dalších universitních studií

Jest to první střední dívčí škola v

Kakoiisku do níž vstupují žákyně
I3leté jež v O letech mají nabýti

potřebných znalosti jazyka klasi-

ckých Prvního roku 1890 bylo

žákyň 21 roku 1802 přihlásilo se

jich přes :i0 Spolek Minerva do-

máhá se nyní zákonnitého připuštění
dívek k universitním studiím Uni

versily totiž jsou stálo ještě ženám

českým a rakouským uzavřeny
Jmou sico dvě české lékařky (Maje-

rová a Kecková) ale studovaly v

cizině a praksi provádějí také mimo

vojt vlast

Tím vyčerpaly jsme onu práci žen

českých která poskytuje jim samým

samostatnosti a výživy Jaká jest
jejich práco dobrovolná možno říci

ideální kdo nemají na mysli pro-

spěch sv6j nejbližšf alo prospěch
bud všeho národa nebo ženské jeho
části? Té práco účastní se ženy

všech vrstev Mimo práci veřejnou

spolkovou jest vAuk i značná intelli-genc- o

u mnohých žen a dcer českých
neokázalá ukrytá

Spolku g účelem vzdělávacím do

bročiniiým zábavným hospodář-

ským vlasteneckým žeuských jest
88 vedlo toho však í odboru žen-

ských při některých vlasteneckých

spolcích jest 70 Spolku který by

měl za účel jenom snahy emancipač-n- í

není každý téměř ženský spolek

přibírá si ku svému soustředění

ještě některý zvláštní

účel ačkoliv žádný a nich neoddě-luj- e

so od šimli emancipačntch Tak

na příklad ''spolek českých učitelek

v Prate" jenž má účelem "hájili

zájmy učitelek" pořádal již několi-krát- o

veřejné přednášky a obsahem

emancipačnlm letos na příklad vo

prospěch Minervy 5 přednášek s

tímto obsahem : 1 Vvprava dívek

k povoláni rodinnému 2 Výchova
dívek k samostatnosti :i Dosa-

vadní práco žen českých 4 Oo vy-

konaly ženy v cizině 5 Volnost) R to jeHt v takové kdo jedno--


