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samí třch byl lakátán a to na tom

základě ie mezi dobytkem v temích

třch rftiDÓ nemoce nakažlivé řádí a

Že tím přenesení nákazy do zemé

naíl zametiti ae chce První temS

kteráž zákazem tímto dotknutou ae

cítila byla Francie a bned při prvé

sfn' Í
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Doporučujeme "Renské vydáni Po-

kroku Západu" jtě Jfdnou tři-l- e

pozornosti nacích paní a dlvk Také

kapitoly o kUvetěnt mohly by si né

které l nih přosVuJirm povšlm- -

nouti"

Školní zákony f NřbraHtť

Právě vyšlo a j-- pohotově k lání

druhé vydání školních ráko-n- ft

v Nebrasce zcela now upravené

podle nejnotějšfho vydání vydaného

státním školdozorccm a obsahující

veškery opravy jež v minulém sněmu

ve školních zákonech učiněny byly
Vydáni toto jest značně objemnější

a tvoří brožuru 00 stran
!rvnlho

Obsahuje ovšem veš-

keré zákony vztahující se ku škol-

ství v distriktech venkovních i v

městech a přijde dojista vhod četným
úřadníkfim školním kteři bud v&beo

anglickému vydání ťorozuměti ne-

mohou aneb jen z části rozumí ne-

jsouce dokonale znalými řeči angli-
cké Však nejen úřadníkům nýbrž
dojista i všem občanů n jež o záleži-

tosti školské se zajímají a takovými
jsou skoro vesměs občané čeští v

Nebrasce neboť tu naleznou poučení
o školních záležitostech kteréž znáti
má každý samosprávný občan

Výroční schůze fikolni odbývají tu

poslední pondělek měsíce června a

Íiroto
měl by každý Čech Nebrasky

přeje poučení o školních
neodkladně objednali zá-

kony tyto aby mohl bedlivě pročisti
a promyslili dříve než doba výr ční
schůze nadejde Ceua tohoto vydání
ač mnohem objemnější jest než bylo
prvé obnáší pouze 50 caniů a jest
tudiž přístupna každému

Upozorňujeme všechny kteří snad

maji starévydání jež původně vyšlo
v roku 1885 že jsou mnohé důležité

články v zákonech těch obsaženy jež
od vydání byly změněny aneb po
zbyly platností neboť každý sněm

který ae od té doby odbýval přijal
nějako opravy a změny a proto každý
kdo chce ználi zákony tak jak jsou v

platnosti musí si opatřit toto vydání
noté Podotýkáme že tak Inko v

minulosti budeme i v budoucnosti

Ířihlížoti
bedlivé ku opravám jež

sněmy snad by učinily a

opravy ty uveřejněny budou v Po
kroku apadu po každém zasálání
sněmu i budou též tištěny zvláště a
vsem tem kteří si nyní výtisk zákonů

objednají budou opravy ty pak
ochotně zaslány zdarma když se o
ne primasi
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ffjřv jřlť jt tkiMftá a olh po

třtíirt MAJtf njfmifý AI na

nakolik tfiímk pany j"'
#dfotlié statí fkýřřií ffAtml

ktfřI ři př tf4ftr objřij(
iVl ( pbntky j- -1 k ivtáH-DÍřfif-

j

vnk4rni vy lifti Pokr-kt- i

Západu' v# lly Jt ti íká íkol

voWJMylf4 jl o I poátk svho
íii m t f)Jyíl miř přfmi naikh

inkf( h tpoíkn ktsrť )#jn morální
! i hmctftá sturtjí s o j]í n Iřlfni

roikěf — Shhiw ěským lonám

ním Ie iljtly obtílrtéb' úkolu

tohoto s ámyslsm nejílefbttníjííni
in hlavní pobídkou byla jim pé" o

dar a rokvít rké svobodomyslné

koly naf jejíž trváni lenátf na4irn

Vflké čti mámu dkovati N- -
u 1 mu také rozbirati prxlrobně ob

sah lenskíbo vydání V Z a tolik

cit podotýkám Ie v očekávání svém

stne se itezkUtbali Obsah jest bo

hatý pestrý zábavný i poučný

Ifttel Iilu: "Došlo nás skvostné

číslo ženského vydáni Pokroku Zá- -
adu ze dne 30 května Mimo za- -

ímavého a vybraného obsahu psa

ného vesměs předními vlastenkami

omažskými v životě národním čin

nými a vynikajícími nalézáme zde

ejich pěkné podobizny pak podo

biznu zvečneleho českého učitele a

básníka Jos Dinebiera a obris čcxké

Školy v Otuaze Úprava onoho čísla

est skvostnou v každém ohledu

Čistý výnos tohoto pouze jednoho

vydání věnován jest české žkole"

Ženské Litlij: "Právě při uzavf- -

ráuf forem do6io nás číslo ''Ženského

Vydáni Pokroku Západu" a musíme

vzdáti snaživým pořadatelkám naši

nejufřímnější pochvalu Nejvčtší
rásluhu o vydání zajímavého tohoto

čísla má pí E Handhauerová snaži-

vá předsedkyně Velkovýboru JČ D

státu Nebraska a čleukyně míst- -

uích dámských sboru tamnějšícb

Litujeme že nezbývá nám místo k

podrobnější zprávó"

tšolek: "Ženským vydáním Pok

Západu" byl nazván sborníČek lite

rárních prací českých žen omažskych

nepochybně proto Že má tiskárna
MP Z" o jeho vypravení nejvčtší
zásluhu Typografové "Pokroku''

obstarali sazbu teto publikace po
denní práci novinářské a obstarali ji

zdarma stoji tento sbornicek za

povšimnutí a zvláště našim ženám a

dívkám doporučujeme vřele jeho

přečtení a ocenění Obsahuje na

18 stránkách velkého formátu a lad

né úpravy celou řadu střízlivě psa-nyc-h

článků dotýkajících se bez

prostředně nebo nepřímo otázky žen-

ské a několik zsjímavých statí o če

ském svob školství Upozorňujeme
zejméua na úvahy o Jednotě Čes

Dam o pravém účeli vzdělání o

''nové ženě" o zanedbání venkov-ckéb- o

cviku atd Vyrozumíváme z

nich vesměs že Omahu na Štěstí ne

zasáhlo doposud krtci působení zbrk-l- é

ješitné a naJuté agentky "kře-

sťanských žen" která se snaží (ale

spoň zde v Chicagu) rozštépiti utě-

šeně zkvétajfcf J Č D na dva

nepřátelské tábory a učinili toto

jedině pravé středisko lepších snah

našich žen podnožím svých ctižádo-

stivých nekalých choutek Pořada- -

íipll tfiwtnl '"1 ?t íi"i byl

skoř liÍipr4f Ib'' Vilk př do

té míry Jlk ttrnlnn ] it Jt
t(ki vít Mm a mfít( v-- l lijfm

tým

Vyvit4 i4{ík řiřiňfrh f r

1'Jt I pí řtyníj! ďtxi Je v rW

kfijift lllfl vfrhriA i kitntbo

oboří al k' pi!jř)l atUntk kmn
rl t4t ktřfl byl by

nlni pr1f m lh'iibnýcb vi bri

Vltk ř- -j' a ři ]( ní)t řil!
hfii f a 101 stupněm 4p d"iky

31 a II tflf řiíffi ílřky

t#"ly blivoě v A4ti (4t4 KrM
Mturi lowt a MiuoK tpra
y ktrrowl upravil ptukotilk Finloy

éřadovny povítrnotnf a v ktsrél

vykaiujn fiOO známých neb iínmř~
nanycb smrtl j! s bht-- doby

vý uvedené ve MpoJ Hlátnb udály

(ostižeoy byly rftitié státy jak nále-duje- :

Kauoas Ů'I Miiatppi H

Illinois !uiUna 10

Missouri 43 Wísconin lo
New York 35 Massachusetts 0

Ueonrta 33 Dakota 0

I ivi 52 Virinia
Ohio 28 Arkanan
Indiána 25 M ary U til
Minnesota 22 Connecticut
North Carolina 18 Kentucky
Pennsylvanía 18 Florida fi

TexM 18 New UamphVd fi

Teunes(ee 18 New Jerey
Michigan 15 Mait 3

Ho Carohcia 14 Anzotia
Alabama 14 Verruont #

Nebraska 14

V Coloradu Kalifornii Indiánské

Territory Nevada New Mexico

Montana Khode Island West Vir-

ginii a Wyotning Territory zazuauie

náno je po jedné
Z výkazu tohoto vidčti že jest

Nebraska teprve 17 státem co do

očtu vichřic kdežto sousední Kan- -

as honosí se předáctvtm
Ze zpráv uvedených o oněcb za

znamenaných 600 vichřicích vyrvítá
že prfimérná délka dráhy v které

vichřice neb smrže íkody sp&sobily
obnási 28 mil a pr&měrná šířka 105

stop Dále že délka jednotlivých
dráh v kterých smritě škodu pfiso

bily obnáší 2 až 250 mil a sice z pra
vidla v severnějších státech mail

vichřice dráhu kratdí kdežto v již

nějších obyčejuě delší tak 2 sever

něji! státy nejsou podrolwny tak
velké zhoubě jako jižnéjftí
Nelze ovsem předpovědíti kdy

kde se podobná zhoubná vichřice

objeví ale to vědomí že nejsou ani

tak častými ani lak velkými v země

pisnó fiířee v kteréž Nebraska leží
muže dojista sloužit! valnou měrou
k našemu uspokojení Nebraska jest
dost dobrým státem pro každého

— Konečně rev Cramblet
města se odstěhovavif se rozkýva!
a zaslal jednomu z pánu radu skol

nich avé poděkování a toto prý v

pondělní schnii rady íkolní předlo
ženo bude Jelikož ve sch&zi té

zároveň i jmenování ikolnlkft pro

příští rok ikolnl předléhá bude
schůze dotýčná nemálo zajímavou

— John A Creigbton problási
ve středu že bezodkladné přikroče
no bude ku stavbě budovy pro no

vou lékařskou kolej kteráž jméno
jeho nese a sice postavena tál bude
na 14 a Davenport ul ISudova

bude o třech poschodích postave
na bude z kamene a cihel a náklad

rnkřtífk4 lyb ftisí

V málo dnrh shromil ií s# jí V

bllklftká lklkfi% l'lřf'r(ho
m' r #tn v l'Mritt k#u
}#m'-křU- í ká a iimkhni tih bt-f-

m mx přtéiti U ftlaví Irhdy
kUralí ítf4ř tvé k rť řiff k

řny- - jtk' cbřfj mílí fl
Nnf aní hJmríí ifrhjhnn o

Um } k ítby wbýiU # kořvnrt
ilmlři:ká de plijící lylíiby
pr'bl44nl vt Bwbn#ioi řtJba

třlffi roíhfí-lnot- t vřtíiuou

atari rnMÍ řiyuAJik#m a

IfíKffl kdy odbýf4na bude dmokf- -

tu ká koiivehr' to oviřiii ř)vími
Jioio j#t f ('Uvfland a jeho přá

telé éitti lofifalé pokusy aby stranu

vou před bludem siffbrařskf m

Vlak Jak věci stoji jsl
málo pravdě poď-l-ri- Ie s to parm

preídentovÍ plM a jst skoro ji-

sto Ie prohlásil pro nfobmetrné

rilrní stříbra bude hlavním člán-

kem platformy demokratické Od-

pore! bludu tílbrařkéhu hrozí v

přlpadé výsledku takového roztrž

kou a navržením druhého zvláštního

kandidáta demokratického Vsak

neméně rozhodnými jou v té věci

stříbraři kteří by porážku v kon

věnci přičítali pouze jen na vrub

machinací kukaček a úřadníku Cle- -

velandových A tak hrozí roztržka

straně demokratické nechť si vý

sledek bude jakýmkoliv

To jest ovdem pouze přirozený
následek postaveni jaké strana de-

mokratická zaujímala vůči otázce

peněžní Vůdcové její z pouhého
nerozumu z pouhé opposice hlásali

vždy ppak tobo co požadovala aneb

chtěla strana republikánská ať byla
na pravdě aneb ne a tak vypěstovány
v občanstvu smýšlení demokratické-h-

náhledy zelenáčnické stříbrařské

a papírnické kteréž příčí e ovšem

zdravému rozumu a prospěchu ná-

roda

Nechťni výsledek konvence bude

jakýkoli věk strana republikánská
může dojista přiblížeti k němu klid-

ně a bezstarostně Lid poznal že

zásady jimiž se strana republikán-
ská řídila a cesty jimiž se ubírala

vedly celý národ i zemi k blahobytu
a není o tom nejmenái pochyby že

odhodlán jest zhostiti se deraokra
tické strany i její zlopověstných
zásad a vrátit! se na cestu k blaho

bytu vedoucí svěřením vlády straně

republikánské Vto demokracii vsak

mftže býti roztržka ta osudnou neb

za poměru a okolností jež panují
zdá se spojení jestli jednou k roz

tržce dojde úplně nemožným právě
tak jako i další trvání dvou demo

kratických stran Pro demokrati
ckou stříbrařtkou stranu nebude tu

místa pokud otázka stříbra bude

hlavní zásadou populisto pr4vě tik

jako pro demokratickou stranu měny

poctivé nebude místa pokud strana

republikánská v otázce té setrvá ve

směru jaký vždy zaujímala Proto

jest možným že roztržka stranu de

mokratickou nyní ohrožující stane
se její záhubou

kát li thoi IffdBatrlatvf pro mnté Obran
Uiut aUry pf4 rtrato RImío m O&H
thUxrma til faul Jim Za ta
Mulo llrta —Dt t L hktar

přfleiitOHti dáno vyslanci francouz-ském- a

ve Washingtonu nařízení by

proti tomu co nejrozhodněji pro-tento- val

a to na tom základě že prý
vláda francouzská na zákaz tento po
hlíží jaksi co na politiko odvetnou

totií co na odvetu za zákaz přívozu

dobytka amerického kterýž již po

nřkolik roku v platnosti jent
Oíekává ae ovňem že vláda Daáe

od atanoviska v záležitosti této

neustoupí a že při zákazu

dotýčnčm setrvá nechť si již Francie

pohlíží na to jakkoliv Sekretář hospo-
dářství při tom vsím právem pouka-

zuje na to že pravidla naše přívoz

dobytka cizozemského regulující

jsou velice mírnými a že žádné zemi

nebylo jimi tou mřrou prospěno

jako Francii Pravdou ovíem jest
ie přívoz dobytka živého ze zemí

evropských není značný lefi to na
otázce v zásadě ničebo nemění Po-

vinností vlády oaAí jest požadovat!
od vlád evropských spravedlivé
Setření zájmu občanstva naAeho

použiti vdech možných prost ředkn

aby jednání podobného docíleno bylo
a to právě učiněno bylo administrací
naší v případu tomto Doufejme
že protest Francie v záležitosti té

marným zastane a že tím temě evrop-
ské přijdou k poznáni že jakou mě-

rou jimi Americe měřeno jest tako-

vou i jim ze strany naif měřeno bude

Do St Louis Mo

CL odběratelům v St Louis ozna

mujeme Že p J- - Hoffman v čísle
2216 jižaí 12 ul při j mul jednatel
tvf naSich listu a jest oprávněn

předplatné přijfmati jakož t jiné
záležitosti vyřizovali

dt-W- x Vyd Pokrako Zip

Vydavatelé Pokroku Západu

'Vóóný žid
Není díla kteréž by v romanopi-sect- ví

tak poutalo všechny vrstvy
čtenářů jako "Věčný žid" Jest t
remán světoznámý který každý čte
se zalíbením Toto velké dílo čítají-- d

1226 stran jest nyní k dostání
6p'né za jediný dolar Hešit na ukáz

'

ku pošle ae ochotně zdarma každému
kdo oft požádá pod adresou

Knihomd Anu Omaha Nth
na ní rozpočten jest na #45000


