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páni ministři měli by Jil ilátí Ně

incckem pokoj vMjť jou "li nn jako
riikouití alu j iku iií mútt tniniitři n
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í urnánf dochíuf V mnohó vřci

podalilo e tt'Ž ffMkým delegatám
nobnouti ministry k úntupku Ič
o tom budeme po konée

nó delcgační kampani najednou
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na říSukó radě Nebyla vládě milá

ale vláda zaxIouJiU lekci kterou do- -

stala a ama ať přičte hí náhodný
které s konátit jejího vzejdoii

liylo duu H dubna když němečtí

kohouti prvné interpellovali hr Ia--
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taiif do niiřmoviiy plinrft mno
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třeba hled iti oporu nn více v une

movné poliiiietké funié nýbrž —

nékde jinde" A kde Ve ut

movité panaké! tnéhi odpovřif Ale

pohříchu v n) ii'ji pinikt Kiiěmovnó
jikktdiiř čítá hojnň ulabýuh (?) a xa

loužilýcb inuŽňv není prý přeco jen
doti udatných bojovníkův kttdl by
ne dovvdli puKtavili daleko úhtjí
dni aspiracím nové Miúuovny ponla
neckó náležitě na odpor už proto
ne že neutají berproutřednlch Htykft

lidem a u národy — A přece prý
xa nynéjíích dob každá vládu muí
mí připravit i na okamžik kdy budo

necenit hledali ochranu v puiihké
Hiiěmovně proti roudftm Brřmovny

potdmieckč kleré budou na ]into čím

dále tím radikálnější

Národní pilník obchodní a prů-

myslový Dle UHiicHení valné hro- -

mady ze ilnu lití května t r vyplácí

ic za první kupou podílového IíhIu

Iproc dividenda Někteří páni čle-

nové vzdulí He přÍHluAné jim dividen-

dy ve proH)ěch záložního fondu Nu
vida první čehký podnik i už nene

zk Hláva mu a zdar náxlednlkfim

A'ř dioadlo na cestách Pan

řiditel Subrt povzbuzen ÚHpéchem

pohoHtinných her Nár divadh praž-
ského ve Vídni untnyiilil i a dostal

již patřičné povolení k tomu aby
odvážil ne k podobné ale v meUHÍui

Hlohu vypravené cetě po nejvělřích
iněMtech českých Pěkná myšlénka
Ala co řeknou tomu naše venkovské

herecké společnosti jichž jediným
chlebem jist venkovské město?
Snad z lidskosti k jejich bídó i cest
přece tedy sejde

Jluch tHiřcjni Schůzi jako máku
Neděli jako neděli j jich několik a

to vňtho druhu na výběr: politické
živnostenské i sociální Inu blíží se

volby do říšské rady Sociálové řádí

nejhftř Falešní jejich prorokové na
komando žida Adlera z Vídně a ji-

ných "židovských" vftdcu ti bouří
nejvíce Kozbíjejf schílze hulákají
štvou A mnoho délnictva těmto
pijavicím svým iedne nalep Tťprvé
když tnkovy sociální vSdce neb re-

daktor je okrade nechav si sbírky
na stávkující předplatné na list atd

ttprvé tenkrát lumpa vypiáskajl
Vulunhl Od delAl doby máme

pěkné léto Trplo sucho i fdicas

pr4kii Snad tedy přece naše naděje
žně letos docelana —- nesklamou

aup
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li nii vieily uvrtili rozpuknnti rure kuří
iia lUej vyracniny a Jintrt vyléí I zla-

tou žílu aneb se etfo iie(íljmnu Jekt
Esruíen že riplno Uhiíknjl aneb so ?
níze vrátí Cena 3Tc kmluí ka Na pro
dej u Uoodman Druff Co Omaha hoh

Cyklon v St Louisů ta 25

centft Ctěte ohlášku na jiném
místě
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ilidkein protrwxrif jinsm jho
(%]'i-c- h jsi proll N4řolním'
VýlMiřH #ěily po Jtobrl Víksř
vytván hyl k přepracováni pi'i
él( eol slíbil učinili a vyjsdná

no p (ierinereir h vydání lílxJ
tiksm i4rovfi opalřsny thtii
novější dějiny fM k posouienl
i l!l byly by vhodnými ku překl
du ( 'asopin ISoht-rnia- Voíc Siřil

měrou iMpokojivou do črvn
IU I čítal 2317 odběrateia i nich!
J I 7 bylo předpUtiUda O tato- -

lení stolidi slovanských juykři
učiněny pokusy na více universi
tácb a u několika rnecenásu vsak

bet výsledku Podobné In tvýslnd
nýmt zůstaly snahy přiměli vývoz
ni spolek v Prate ku vstoupeni
blížil styky s Národním Výborem

Sbírky pro národopisnou výstavu
českoslovanskou zahájeny avšak

so skrovným jeti výsledkem Snahy
o získáni účastenství Českoslovau- -
ské líratrské Podporující Jednoty

Jednoty lábontl a Občanských
řád ft zůstalo též marným V

dnech 6 až 8 července 1893 odbý
ván byl třetí sjezd Národního

Výboru a sice opět v Chicatru Z

p&vodnleh ve sjezdu Cedar Kapid
ském zvolených zástupců dostavili
se pouze bratři K Jonáš V Snajdr
h J Palda F U Zdrfibek A

Klobása a J Uosický tedy pouze
šest z patnácti Dále členové vý
borem ustanovení br J F Sprostý
a J{ V Miškovský konečně bratr
Max Kirchman co zástupce J
Wirtha Do sjezdu přihlásili se

též zástupci za Národní Jednotu
Sokolskou K Stulík F C Layer a

August Volenský Za Jednotu

Českých Dam pani lí Pitteová
Za Kytlře a Dámy Cti pan L W
Kadlec Za Národní Slovanský
Spolek pp V Rovnianek Julius
Ozwald Itn Pokrivacký Dom Su

stek Pavel Kropaa (ius (irnov

Ve ujezdu tomto usneseno bylo
na základě dnkladnó zprávy poda-
né bratrem Jurkou pokusiti se o

zřízeni vystěhovalecké kanceláře a
sice tím spnsobem aby pečováno
bylo o sestaveni společnosti česko-slovansk-

é

na ochranu přistěhovale-ctv- a

v New Yorku kteráž by zaří-

dila přistěhovalecký dAm Základ
ku společnosti měl být dán sestou-

pením se 5 Čechu a 5 Slováku
Ohledně vydáni dějin českých v

řeči anglické schvalováno použiti
rukopisu pana Vickerse ]o před-

cházející d&kladné revisi Jelikož
tou dobou nebylo lze získati zpra
vodaje v Praze anglické fučí

schopného usneseno bylo aby vý

konný výbor byl oprávněn postarati
se o zasíláni občasných jen zpráv
telegrafických o důležitých událo-

stech českoslovanských kanceláři

společného tisku v Londýně a sice

výlohou do 25 čtvrtletně Vy
dáváni Voicu bylo schváleno Když
předseda pan Paldaodepřel rozhod-

ně předsednictví přijmouti zvole

ni byli následující úřadníci: před
sedou Jan Itosii ký náměstek P V

Kovnianek ostatní úřadníci pak
znovu zvoleni toti! Miškovský ta-

jemníkem Klobása pokladníkem a

Zdrůbek knihovníkem Sjezd pří-

ští položen byl na doa díkuvzdání
roka 1894 do Clevelanda

Hned po odročení sjezdu učině-

ny byly přípravné kroky c vydáni
dějin českých v řeči anglické

Petra

N4U Ikcffi nndbý4ftí Jiin
ohlásil břílř At } Ir vsřsjn v

opi r ř i In $ VjIrtifH výstupu
j pfohláil Národní Výlř ta
řox padlý TéJ í jiM ěpíy ná-l- e

ovly v tom HfinU í Novověká
a tik ustáli kerá ČínfioH

bro IV 1 „ I dtUfho vydávání
Ibdiefnian Vole muselo býtí opi-itén- o

nejen následkem přohláSní
Náriřdníiio Výbnrfi z mrtvola fiý'
brl i následkem toho J více nf
polovic odběrateli dlulila ta
ročník druhý jen pepalrná čát
předplatila na ročník třetí a čím
lálo tím méně předplatného při-cháie- lo

Školní zákony v Neliraw

Přivě vyšlo a j-- pohotově k lání

druhé vydání školních xáko
nŮ v Nebrasce zcela nově upravené
podle nejuovějilho vydáni vydaného
státním školdooriem a obsahující
veškeiy opravy jež v minulém sněmu
ve školních zákonech učiněny byly
Vydáni toto jest značně objemnější
prvního a tvoří brožuru !"i síran vel-

kého forniutu Obsahuje ovšem veš-

keré zákony vztahující se ku škol-

ství v distriktech venkovních i Jv

městech a přijde dojista vhod četným
úřadntkům školním kteří bud vůbeo

Riíglickému vydání porozuměti ne-

mohou aneb jen z čúsli rozumí ne-

jsouce dokonale znalými řeči angli-
cké Však nejen úřadníktuj nýbrž
dojista i všem občanům jež o záleži-

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

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

Výroční schůze ékolní odbývají se
poslední pondělek měsíce června a

proto měl by každý Čech Nebrasky
kdo si přeje poučení o školních zá-

ležitostech neodkladně objednali zá-

kony tyto aby mohl bedlivě pročisti
a promysliti dříve než doba výr 'ční
schůze uadejde Ceiia tohoto vydání
ač mnohem objemnější jest než bylo
prvé obnáší pouze 50 camů a jest
tudiž příslupna každému

Upozorňujeme všechny kteři snad

mají etarévydání jež původně vyšlo
v roku 1885 že jsou mnohé důležité

články v zákonech těch obsaženy jež
od vydání byly zmé-něn- aneb po
zbyly platností neboř každý sněm

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

platnosti musí si opatřit toto vydání
nové Podotýkáme žo tak jako v
minulosti budeme i v budoucnosti

přihlížeti bedlivé ku opravám jež
budoucí sněm v snad bv učinilv a

opravy ty uveřejněny budou v Po-

kroku Západu po každém zasedání
sněmu i budou též tištěny zvláště a
všem těm klel i si nyní výtisk zákona

objednají budou opravy ty pak
ochotně zaslány zdarma když se o
nč přihlásí

Vydavatelé Pokroku upadu

Staří lidí
liili' M) oialí zapolh Id trku k re- -

fruloviinl
střev a ledvin shledají prsvf

líitters tento nedráždi
o neobsahuje ádinui kotníku neb Jínó
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gíly (ch rnu lislrojí a poiiijthaje takt pří-ro'- é

ii vykuiiiSviní svých povinností
Kletlric Hitlers jest výtefnjřin ilodtvnte-- 1

mi rhuti a pomiíhit znívánf Mrň( lidé
shledají v něm ro jMitřcbují Cena 50c
láhev u Goodamn Mru? Co Oiuaba
Neb C)

HLEDAJÍ se JsdnsteU pro aU obrasy
pUj iBáaorAaJIcl kmd

V St Lonlaa rpoblliíámklho kaniltdáU rl- -

dsnUtTt McKInl jl o UU U vjáiUtt ftd l do
110 deni Vsorky iJIou T)'ionf t Sto

ryilu na O é fi tkUttrmtinn At Paul
Jítnn _ Zwifiu m UbIu Usta— D-í-i'I r I

ie vyjednáno fivkl ll"!fn
usni Clu HtJUm I týl pí

4t) Vi(k"f1v vydá bri jiVýuh
kolív národě it liOftor4li rtsb jínon
náhradu pr W nb píovld

n4rodol výbor s tvál od-bra-

i'o v4lik& spisa vtdinlo
Vyd4nl ic poněkud protaho-
valo avšak iiá! lijb ílo )vr vy

šly dávno očekávané díjiny jithl
Národní Výlxiř fiil výtisku roišř
řil Pokus o zabílení přistěhoval-
ec ké kancelář potkal si úplným
nezdarem Na podnět N4rodního

Výboru s sice spolek v New V or-

da!ku sestoupil a inkorporovati
ku kterémul cíli zapůjčil Národní

Výbor #100 na základě usneseni
druhého sjezdu Spolek tento po
několikráte rozeslal oběžníky na

spolky i jednotlivce jménem svým
i Národního Výboru doprosujío se

podpory a přispěni avšak všechno

jeho úsilí a přímluvy Nár Výboru
zůstalo marným a jen několik spol-

ků projevilo ochotu nepatrnými
částkami přispívat!
Počátkem roku 1894 vzdal se re-

dakce Bohemian Voice p T ť'apek
a získán na místo leho J J Král

Počet odběrateli se sice ještě Sířil

avšak v předplácení zůstávali odbě
ratelé pozadu stěžujíce většinou

lo panující tíseň Také vydáváni
časopisu zdržováno bylo tím že

nový pan redaktor nedodával ru

kopisy v čas Zdržování vydáváni
té! nepochybně částečně zavinova
lo nedůvěru k podniku a nespráv
nost předplácení kteráž zrůstala
čím dále tím více následkem če
hož administrace upadala v dluhy
Zpravodaj pražský zahájil poznova
činnost svou a stručnější zprávy
jeho objevily se po několikráte

telegramech zámořských a později
sdělil že zástupce amerického

spojeného tisku Prahu navštívil
osobně se s ním seznámil a proíe
vil úmysl založili v Praze vlastní
kancelář však po čase zanikly
vc-ske- zprávy a jak se zdá pře
sula veškerá činnost pana zprávo
dije
Pro statistiku Cechů amerických

a obeslaní INárouopisnó Výstavy
agitováno bylo so strany Národní
ho Výboru vsak s výsledky stále

skrovnými když pak ujali se zá

ležitosti obeslání výstavy spolky a

rodáci chicagští bylo vše co k to

mu účeli sebráno odevzdáno vý
boru tam zvolenému

Sjezd příští měl se dlo usnesení

odbývali v Clevelandě koncem

listopadu avšpk k odbývání téhož
nedošlo Nezúčastnil su totiž žád-

ný i členů výkonného výboru
vyjma členů místních a místo-

předsedy pana Hovnianka Níže-psan- v

tou dobou byl upoután na
lůžko nemocí která mnohé měsíce
trvala a rovně! i tajemník ze zdra-

votních i jiných ohledů nemohl se

sjezdu túčastniti Však ale také

Žádný jiný ze zvolených členů se

nedostavil A5 nejsou mi známy

příčiny proč se tak stalo mám

za to 2e jedna s hlavních byla ta
že účastníci nemohli spoléhati na

to že by mocná Jednota C S

P S kryla jejich vydání cestovní
a v tísni tehdy panující zdrželi se
účastenství nechtfce neb nemo-

houce nésti výlohy t vlastní kap
sy jak činili ve všech předcházejí-
cích sjezdech Ahktair


