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vlastní tnut uliml vaínjítho
křnku tomu rudí roumlí a

tak má Í poznáním výhod
jakcJ v du zdravotním pusky
tuje Mil ná4 Nhraka tíkcré
úřady zdravotní odbory lkahké
jzdy odbornicí vubir liily lé-

kařské a zdravotnic lvi věnované
vřcí dávno í povftímli rhválíre

polohu i podnebí Nt hraky xvlá-řt- č

souchotinářům ale širší v f j

nost jakoby věci tu chtěla ani

rozumět i honí 1 4 1 rnné ty ne-

božáky chabých plící jo lázních

evropských i dá jim zmírali v ti-zi-

nežli popřála ly jitu nutného
klidu a osvěžení doma — v Neb-rasce- !

Ano i mnohl listy odbor-

né v ICvropř ovS(mly í již
Ne-liMs-

vc gmřrn tom n

my íÍ

spfSť cizím pozlátkem phd-nos- tí

vlastiéílio domova neznáme
a nechceme znáti Ktlyliychom
chttli znáti museli hychom přec
Htaratí se o to aby na vhodnýcli a

krásných místech Nebrasky nalé-

zala se modernř zařízená přístřeší
sanitaria koupelny a podobné
ústavy vedle přírodních parku
našeho venkova — ku přijetí
všech Jch jimž dle uznání auto-

rit jen v Nebrasce dobře by se

dařilo Kolik našineftv z New

Yorku Chicaga St Louisů atd

jen v nejbližším našem okolí

trpčvŠích kdys záduchou aneb

jinými chorobami plícními zmČ- -

í
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dní předlohou zákona ' o ujua-- "

veuí jazykových poměru v Či

chách ba že na řas totiž do

partami řitního projednání jeho
Němcům k vfili zastaví ne sice

"platnost" ale prováděni jazyko-

vých nařízení z 5 a 23 dubna
Na to po všech zkušenostech a

nápověděch posavadních musíme

býti vždy připraveni A proto
neváhejme možné té eventualitě
vzhlédnout zavčas ostře v tvář

Byl by to opradti nějaký východ
z nynějších zmatku? My Čechové

ničeho nemáme proti upravení

jazykových poměru ve vlastech

našich zákonem Ale kladli jsme

vždy na to důvodnč důraz aby
stalo se tak zákonodárstvím zem-

ským a nikoliv říšským poněvadž

jest to důležitost týkající se pou-

ze obyvatel zemí koruny české do

které ostatním Němcům rakou

ským ničeho není Němci napro- -

ti tomu nechtěli otázku jazykovou

lnuti mkdy n bývá'
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plímč jt mu na při kálku Nj- -

hUí dobil je V cbrklkh V kte- -

rýih toliko antisi ptitkými hmota

mi zahulM-- bytí mnže s trvaf n i

nakalivost thrklí mfiže opřt jen
velkou životní ilou výtrusfi vy-

svítit na býti (lr Maixner) A

pak divíme se Že neznalé repor- -

térstvo denních lislft anglických
camrá a hartnsí proti úřadům
zdravotním v New Yorku a Chi-

cagu že snaží si: proti chrklím
náležitá učinili opatření? Případy
nákazy z osoby tnberkulosní jsou
časté zejména při manželích a

dčtech sourozencích a ošetřova
telích Příznivými podmínkami

pro ujmutí se nákazy jsou hlavnč

nedostatečné včtrání sedavé Žití

nedostatečný pohyb plic chybná
tvárnost hrudníku zápaly a cho-

roby průduŠkové vznčtlivost

týchž a mčstnající se mízy v prft- -

luškách

Druhá cesta kterou se tuber- -

kulosa přeráší jsou zažívací ústro-

jí Cesta ta jest ovšem ménč jistá
jelikož bacili v útrobách zažíva

cích spíše zanikne Nejvíce se

přihází syrovým mlékem krav tu

berkulosních aneb mlékem tnber-

kulosní matky Zdali z rány
samé která hmotou tnberkulosní
znečistčna byla nákaza dostaviti
se muže není zcela odůvodněno

kdežto dřdičnost zaujímá důležité
stanovisko Neníť pochybnosti
Že tnberkulosní otec neb matka a

tím spíše když onemocnčli oba

tttberkulosu na potomstvo přene-

sou shledá vámeť podobný úkaz

ostatnč též při příjici a rakovinč

Zdaliž po kratinké této črte ne

musíme uznati prospčŠnost výše
daného návrhu a znajíce jak zmr

meníté podnebí tak výtečnou po
lohu státu Nebraska zdaž mimo

dčk nenapadne nám a jiným kdož

zvláštč toho zapotřebí mají nač'

vyhazovati penčz jezditi po svčtč

a zbytečně se trmáceti hledajíce
vhodného podnebí a polohy pro

plíce naše choré — když Nebra-

ska a venkov její poskytnouti nám
může v ohledu tom vše! Nebra-

ska ano Nebraska zajisté příští
nejen Colorado ale Eldorado
všech na plících chorobných

V Milwaukee podána byla ža-

loba proti řiditelstvu úpadek uči-

nivší Plankington banky kterouž

řiditelé osobné zodpovčdnými ma-

jí býti držáni za veškery ty částky
o kteréž vkladatelé úpadkem ban-

ky přišli V žalobč tvrdí se že

úpadek zavinčn byl zanedbáváním

povinností řiditclCtm příslušných

jiným 11 ni dl 1 bol id iu'm k)i h

(jki iomiíi h oppJ!M ritfiv aby pře-utat- i

mu v f ítk uV a v Ci 1 hi h

vyvádli Ukové dílo jjko donid

vy v4djf
lo j' pfiroi 11 na t 11 ca j ho

njvciU YU1Í a máli
drtil ijih pupiiosi 4 jiiiih
navilory lib nou rukou

iihm i jjko činívali po c 14 d ítih

lí st íliď i ji jich Sc hutcrlingové
Ifcřbitové (iikřové Priiitové
Iaiii-ruv- i Aut řsp rgové nám !

Nnvfrá jejich vzloufnié kraj
sliv 111 výliiím čným netiuspend uj'

nich jidiuym trhnutím pra
svcdíodu osobní Kvoboilu tisku a

slova právo shromaždovatí a spol
čovací právo -- domácí a lajno!
psaní Nezavádí nad tiskem ně'

meckým censům modnímá knih

tiskárnám německým koncesse

neodnímá časopisům německým

dopravu poštovní nerozpotiští ně

mecká obecní a okresní zastupitel-
stva nevkládá opposičníkum ně-

meckým vojsko do bytíi nevrhá
é poslance a německé re

daktory opposiční do vyšetřovací

vazby nedává je odsuzovat! třebas
i delegovanými porotami ku mno

haletým Žalářům a nezneužívá

nepřítomnosti poslanci! německo

nacionáluích a nČmecko-pokrok- o

vých ku základním změnám ústa

vy — jakž vše Činili od časův de- -

portacc našeho Havlíčka do Uri

xenu až do časň děčínského hr
Frant Thuna j)ředešlé německé

vlády vídenské nám

Nikoliv toho se nepotřebují
němečtí hrdinové od Poláka hr

liadena báti i proto jest jim při

jejich "těžké opposici" tak veselo

že ze slavností téměř ani nevychá-

zejí Příští neděle a v následují-

cích dnech uvidí se opět ta "tru-

chlící Germania irredenta" v ce-

lém svém hoři a smutku na tur-nérské- m

reji v Liberci Každý
mftŽe tu opět na vlastní oči jioznat
jak jsou Němci v Čechách utlačeni

ohroženi pronásledováni a nešťa-

stni
Nicméně by je hr Padeni

hrozně rád upokojil udobřil a

utišil Po zlém toho zkusit nechce

musí tedy hledět po dobrém

Musí se ptát co Němci zdejší
vlastně chtějí?

Nuže z bojovného jejich tábo-

ra doráží k němu v divém tonu

hluku čtvero volání

Nejprvé a nejhlučněji: "Odvo-

lat jazyková nařízení Pak: "Ab-zú- g

lladeni!" Třetí "Německou

kurii národní na sněmu českém!"

A čtvrté: "Jazykový zákon pro

Cechy!"

7 těchto Čtyř bojovných hesel

našich Teutonnv přirozeně asi

nejnemileji dotýká se sluchu Jeho
Excellence to nesalonní "Abzug
1 laděni!" To chce především uml

čet a proto nutí se do studia

ostatních Proto odjížděje na své

letní sídlo ještě vzkázal jednou—
do Chebu — ve svém "Eremden
blattu" rozkáceným Schoenererov

cnm do Lech: "Vyhrožujte si
mní nenáviďte si mne překážejte
si mní — já vás proto přece zku- -

aím udobřit I"

!
i i

!

r' „

t

4

'

I '

ti m ji
9

V -

í
i

i i

í i
f v

nikdy řešit na sněmech zemských J že my k vftli tomu zuření němé-nýbr- ž

vždy jen v parlamentě
cis-jeký- ch hegemonu nebojujících než

r m tonlo jnlině spravedlivý
rozumný poměr upravuje A ne

b)lo li tomu posuti tak to dů-

kazem Že ty úřadnické poměry v

Čechách co do otázky jazjkové
byly nespravedlivé a nezdravé A

jestliže byli anebo jsou v Čechách

úladníci kulí s lidem českým ne-um-

mluvili v jeho jazyku kteří

s ním mluví jazykem německým

tedy je to důkaz Že poměr mezi

národem německým a národem

českým byl poměrem národa pa-

nujícího privilegovaného nad ná-

rodem potlačovaným zotročilým
iníeriorním" Nestalo sc jazyko-

vými nařízeními národu našemu

ještč daleko po právu : odčiněna

částečně křivda a bezpráví do ne-

bes volající — Nuž a tu by mohl

který státník rozumný doufat a

očekávat že sc my Čechové k vůlí

tomu bohomrzkému nejnesprave-dlivějším- u

bouření se NČmcn jež

samy zahraničné listy německé

prohlédly a uznaly za pouhý švindl:

o své panství nad námi: slevíme 1

jen písmeno z tohoto minima splát
ky a přistoupíme na požadavek

německý aby se s námi v celé tře-

tině naší vlasti jednalo na státních

úřadech jen tlumočníky jako s

každýmkoliv — cigáněni? —

A jelikož naše spravedlivé sta

novisko podporuje dnes rozhodná

většina parlamentu vídenského

nepřišel by zajisté k místu zákon

po přání Eunkft Sehlesingrův a

všech těch parcellářň království

Českého nýbrž padl by jako návrh

Scharschmiedňv Má-l- i tedy hr

liadeni nějaký podobný plán ať

ho raději v čas roztrhá a hodí do

ohně Pyl by to nešťastnější plán
než byl onen pověstný tajný ne-

božtíka generála líenedeka
N L

Slnnefinl iTÍťo jat smrti ránnl

kfím a mikrotiAm ale nemůže uA
hiiontl krev Dra Petra lloboko vy

kořniil íároilky nemocí r Jlvntní t

k utiny Lék teilo rná tujímavé IA

jíny Óaminis a trn?Aika h úplným
eotilHcni a návodem pošlou m knié
mu lUrniH kilu raŠle své jméno a

atlreu Dr Petru Falirney mu I CLI 14

So líny ne Ave Chicago III

Knihkupectví Pokroku Západu
Mime na k1adS velké nm£ství pi-k- íi

xáliivn ych a pouřných e vh
možných oixinl Divadelní jUy má-

nie viochny jcí jsou k dostáni v rH-
aných h(rkách Pintě 1 o neznám a
oUlriíte jej zdarma Adresujte jedno-
duše Pokrok 7a pndu

Qmahft rct

nou podneul a usazením se ve

zdravém ovzduší našeho venkova

získalo zdraví a kolika ubožák ňm

z východu za cíly vzdálenými se

pachtivším v kruzích vlastních v

kruzích našincův bylo by pomože-

no nebnotnS uleveno býlí mohlo

české spolky podporné nemohly

by dojista bratrské své lásce vňči

členům svým chorobným na plí
cích a p dáti lepšího výrazu jako

kdyby zřídily si společné ve státu

našem nčjaké vhodné místo pro
nemocné a osvČžení potřebující
bratry Taký letní hotel nčkde

podél řeky a u lesa na niístČ--

ovšem všem podmínkám zdravot
ním vyhovujícím pod dozorem lé

kařským a moderně zařízený doji
sta ztenčil by za veškerých opa
tření ochranných vflbec — až

hráza strašnou úmrtnost v řadách

pojištčných u tčch kterých spolkft
hlavní východních Neníť úko-

lem řádka tčehto vyvolati snad

nčjaký "boom" pro Nebrasku
stačit' dovolati se jen na příklad
členů a ct p kolegň "Českého
lékařského spolku" v Chicagu

pokud se týče zpráv úřadů zdra

votních Včc včru dflležita

Existují choroby jež pronikají
obecenstvo skrz na skrz ohrožuj
lidský život mírou značnou jsou
velice rozšířeny a přece širší obe
censtvo málo si jich všímá Tu- -

berkulosa! Kdo se o ni u nás

stará? Vyjma nčkolik odborníka
a zasvčeenca nikdo Trpí-- h ne

kdo touto chorobou soustrastnč
LnnKtatnin se tn o nřtn nikomu

i vsaK nenanaune ze ireua se ura- -

niti žo nákaza to druhu nejhor

lajtánském Hned tu by byla

tedy obtíž Avšak což teprv vc

věci samé!

Doufá hr lladeni že by nám

němečtí obstrnkcioiKÍři povolili ve

formě zákona kily totéž co obsa-

hují jeho dubnová nařízení jazy
ková? Tak naivním přece 1

nemůže Ale abychom my Le- -

chové slevili se svého práva ještě

pod tu hubenou míru jazykových
nařízení dubnových: toho se od

nás žádná vláda rakouská za žád

nou myslitelnou náhradu nedočká

Neboť — jak 18 t m dr Ed

vard Clrégr ve své slánské řeči

lobře pověděl: — oč se vlastně v

celém tom jazykovém nařízení mi

nisterstva liadenova jedná? Pod-

statně o nic jiného a o nic více

než o to aby všickni státní úřad-níc- i

v Čechách a na Moravě uměli

mluvit s lidem v jazyku jemu sro-

zumitelném "A poněvadž v Če-

chách a na Moravě bydlí lidé kte

ří mluví bud jazykem českým neb

německým aby každý úřadník

který přece není k ničemu jinému
než aby tomu lidu sloužil a který

je za to od toho lidu placen znal

také jazyk toho lidu tedy neme

cký a český Kdyby v Cechách

byli úřadníci kteří by neuměli s

německým občanem tohoto krá-

lovství mluviti německy mohli by
si Němci vším právem na to stě

Žovati a zajisté by si na to stěžo

vali ale rovnčž tak a stejným prá- -ího Bez nákazy tuberkuloiy


