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Maximova v ni nalien4 byla prý
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každém případů jeot stav brituké po

4dky lanin! kritický nelwť v cdétn

okolí tvrte chopili e domorodci

ibraně Z Kapwka vyafla m tm na

rychlo oddíl vojenuký Nepřijde
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Rychlý parlament Japonský par-lame-

je vzorem parlamentArní rych-

losti V pOHlpdntm tas'dání kterči

jenom tři mésíce trvalo chv4lil 129

aAkonft ae 139 jež mu vláda byla

předložila A meii vyřícenými pře
ďlohami jou vťci velmi v&žnó Na

příklad t&kon kterýmž e zdvojna-tiobu- je

tav arm&dy a loďstva eákon

kterýmž sedaně o 40 proont zvýSujf
tákon kterýmž e aavadí nový ý

tákon atd Opponice byla t
poS&tku crovna tak silni jako v ně-

kterých parlamentech evropských

loat dlvm fotiotn vřUtil
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Skolnl xákfttiy f Nfhrirr

I'r4vl vyllo a jfsi pohotoví k lin!

drulu- - tyd4n( Ikolních (4ko
nft v N#brasc da nol apravvné
podia npjnotřjilho vyd4n( vydtného
t4tním řkoldoíorci-- a obsahujíc!

opravv je! v minulém sněmu
ve školních ifckomcli učiněny byly
Vydáni toto jst anaěně objpmnějil

a tvoří brularu í0 stran
Íirvního

Obsahuje ovím vel-ker- é

i&kony vttahující se ku Ikol-stv- l

v distriktech venkovních 1 v

městech a přijde dojista vhod četným
úřadníknm školním kteři bu! vnheo

anglickémi vydáni porotuměti ne-

mohou aneb jen t části roiuraí ne-

jsouce dokonale malými řečí angli-
cké Vlak nejen úřadntkfim nýbrž
dojista i vlem obeanďn jež o eáleži-tost- i

školské se tajímají a takovými
jsou skoro veměa občané čt-ňt- í v

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

Výroční schfice ékolni odbývají se

poslední pondělek měsíce června a

Siroto
měl by každý Čech iíebrasky
přeje poučení o školních

neodkladně objednati zá-

kony tyto aby mohl bedlivě pročistí
a promysliti dříve než doba výr ční
schůze nadejde Cena tohoto vydání
ač mnohem objemnější jest než bylo
prvé obnáší pouze 50 cantu a jest
tudíž přístupna každému

Upozorňujeme všechny kteří snad

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

články v zákonech těch obsaženy jež
od vydání byly změněny aneb po-zby- ly

platností nebof každý sněm

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

platnosti musí si opatřit toto vydání
nové Podotýkáme že tak jako v

minulosti budeme i v budoucnosti
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v Americe vydáváné jakož i tisky
jinojazyčné lam též vydané týka-

jí se Čech a Čechu (Hohemia)
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Htnii-luD- l Maniifiirlnirliiiř (Jo 4fi Hl Nmw Y ork Cíly
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tjUWrxuivMiiimu iiliiiull v Mouril MrlIiK Jm nim liuitA uDokuJiin a kUyljyc--
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tkulelni vzdenotti vynikající ceny
které by soustavnou sbírku póvle- -

chnou opravdu obohatily

m doiiifa-iitM- n úctou V 4 y M IdiUf

Adresujte na l STANDARD MANUFACTURINC CO
PO Bok 1385 t 48 Veaey 8tt NeW York3 Pro sbírku botanickou rovněž

en skutečné vzácnosti vynikající

hodnoty pro herbář (sušené DŘÍVÍ
THE UNION LU M BER CO Winona Mlnn

řrodlrá lvcbn! dřirl %Mfi ] pHmo fkrmnrftm noh jlnltqt hotové Kinu tmo ntli-- í k trustu Zlito utm
jftHifly k odhadnuti MMt knuplti tlřivl tHk dutino }ko )
koupi obchodník ol níjl Je kupujett) uh)tMttf Uiulltck ]muDirnouai Zmlfitman nnlimiihi urrai4 Pro sbírku zoologickou tyto ' ~ — — U Wi

nbtHlBtk? (Itlul m "ei nrHk4kusy jichž potřebí jest k doplněn!
musejních sbírek:

Ježto schůie výboru musejního je!a Tur pižmový Ovibus moscha--
mela so konati počátkem mSstoe

Nyní tedy víme co jest v musea
českém iidoucným a čím bychom
se savdččili a je--li meti námi dobré

tus kftž 1 s lebkou

b Lutra raarina mořská vydra
června pro nepředvídané překážky
byla odročena a! na den 30 června
čím tak 6 tato od pověd se poidržela

vále a ochoty i drobet obětavostikfili i s lebkou
c Zubr americký kfiži i a paro- -

můžeme dojista přání správy mu-

sejní přijití vstříc
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Ihned poscháti bude o osnesouí vý
7 boru maselnlbo Vaínosti sdělení
d Želva kožnatá sphargis velkýale řídící ministr od ibrojil ji tím Že

povolal jejího vftdce hrabete Itaga- -
Stav úrody

učiněno

Pokud jde o sbírky mineralogi
vycpaný exemplář
e Polydon spatula velký asi 1kia do ministerstva To je prostře

m dlouhý exerrplář k vycpání
cké a botanické vyslovili ae pp

správcové těchto sbírek ve smyslu
svrchu uvedeném i toho dňvodu

dek velmi účinný ale nespomohl by
f Amia calva asi 2 velké exem

kdyby se v japonském parlamentu
pláře v lihu 2e doprava podobných předmětu

ru hospodářského sp&sobuny na
oví4j

nesmírné ékody snětí a lehnutím tak i
!e v jižní a střední části sklizeň sotva I

tolik přinese co !eů a mlácení by
tálo Jarka tél poněkud ančtl jest !
poskočena není to váak tak alýmí
jako o ovsa Kukuřic cnačně ae I

přihlížeti bedlivé ku opravám jež
budoucí sněmy snad by učinily a

opravy ty uveřejněny budou v Po
kroku Západu po každém zasedání
sněmu i budou též tištěny zvláště a
víem těm kteří si nyní výtisk zákonů
obtadnaií budou onravv tv tak

jest drahá tak že jen na veci v

skatku nevíední ceny jest se ome--
g Icpidosteus velké 2

v lihu na kostru
h Velkého pancéřovaného sum

ce k vycpání
f a 4 jochotně zaslány zdarma když se o

ujal hnusný tloř&d kterýž se vyvinnl

v říšské radé rakouskékdež se dávno

již nedebatoje nýbrž kde se odříki

vají nebo i předčítají několika ho

dinné řeči ve kterých e od Adama

% Kvy počínajícb vykl&dajl a přemi-taj- i

víci stokráte již alyioné a čtěné

Revolučního rázu nabýv4 stále

víco volební propaganda socialista

v Belgii (Jak inámo měla býti 5

července obnovena polovice sněmov-

ních manditft) V sobota 6 cerna

ně přihlásí
Vydavatelé Pokroku Západu

Ač po minulých 10 dna vř lká vedra
panovala cení přeo dosud ladné
ahorsent ve stavu osení spoiorovati
V Kansas byl celý min týden veSke- -

TÍmu nmtnf Ttfftnivé Wnrna li

ch Několik velkých exempláři!
volské žáby

i Několik velkých exempláři
Monobranchua lateralis v lihu

j Menopoma aleghaniense na

kostru
k Inia amazonica delfín sladko-vodo- !

v kfiži

4 Pokud ae týče sbírek archae- -

Harrah pro Crlpple Cree k

pHinatutte že Cldrairo Itok Jutami &

atch jižních ji! odkvetla a po celém )Pacilic dríht Jest jpilinoii linií vedoucí
z vír boflu nrlmo ilo (Jolormlo Hnrintra

] jirtrorenc lo lirany uo Crlpplc Creek
okrxKu

titi aby a&sylka vynahradila útra-

ty Odborníka nebude nesnadno

takové předmčty určití Soupis

jich byl by besúčelný ježto pouie
cena jednotlivého exempláře maže

býti při nich rozhodni

O tom dovoluje si v plné úoté

podepsaný Valemu lílahorodí spri-v- u

podati a tároveň a upřímnými

díky vrátiti originál listu velectě-

ného p Jana Rosického ae dne 25

dubna t r

Přivé kdy! tento list byl dopito-vi- n

obdrlel ůotivé podepsaný ctřný
list Vaítnostnin ta dne 24 t m i

doufi le dotaa v nřm laskavé uči-

něný svrchu obsaženou iprivou ji!
také aodpovédčn jest
Za sprivo Mosua Kril Českého

KTieítrank jednatel
V Praae dne SSčervna 1890

ologických a národopisných vítány
by byly indiánské předměty toho

přimlouval ae v ocialistickó voličské
j coloísdo Sprmgs leíí na dpatí Pikes

schftii ▼ UrusHclu jeden ze řečníka I'i'k na rjVboilní Hraně a Crinplo Creek
I Jf ct t ástl líhoilpadního tvahti 1'ike's

přímo za zrušen! monarchie a pro- - l'Caku tlí( se Jtho zápstnl čáře
hlásil kd vby socialist jednou nabyli

1

7 Colorado Hprings nankytujl no vm
dveceity Jedna im Midland dráze Lte

niiu Binji ! uoure Klisen ovsa
byla slabou a to následkem snětí
ně jsou jil akonfteny mláceni vlak

pokrsčuje pomalu ka předu neboť
častými prskami adrlováno jest
Pastviny atojl si výborné

IVii výiiiííím
Trxaské farmy a rnřillm pří(la?Vr

druhu jen tehdy když by doprava
jich děla se bez útrat pro nái ústav

?e sněmovně v nu maji unes peunu prftimjrkcm pfet Hummit do Cripplc Ježto v oborech těch jest nám pře
hljud Většiny že by učinili Z toho Cree k a druha po Denver Jtio iran!e

dráre nfes 1'ucblo a Klorenre do Cripple devším na Itoheraica ae omezovali
ta farmy kiici na NitspotlppMafVe příčině úhrady dopravného

dnsleday V tomto směru frrek Verrařle Oreat lOxk Ultná líuU
Jedouce do ZíiraDjh trhto nUtírh

Dohra katiutrofy na CAoyn- -
'

joIfi Mapy clrkoliře a Imtnky na
ochotou km1 vám vyivřtlrnl PUta fo

při ostatních avrchu uvedených od lky neb anrlloky

Co "Wallorulep
děleních nelze bohužel v plné úctěském poli u Atotkoy Vt vyižfch poiádaal u JnoHebMUao

Gen l TaiMner Ařt
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