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9 tamními krajany Jnk se dovídá
oMZápadu

risty soudce W O IlantitiKse dč-kan- a

právnické fakulty na státní
universitě a upřímného přítele

NEJVÉTŠl VÁNOČ-
NÍ OBCHOD V HI
STORI1 NAŠI ZEM£

me byl při hlaviiosti proveden
krásný program při němž vyni

FUZUtHEO WEEXLY

1

i
Čechů Soude Hastinjc byl o kala zejména hudební čísla předdltUl Poet Office tt Omala tuk IM0 f Mkárotrb Mb tl tMJt

lit pKmo J4t idtratlr u Meontl elMi malí matter oholen v zájmu jinojazyěnýc

ké většiny jinojazyčnýVli těle
soukromé školy své vydržujících
a to ve všech státech Vždyť jde
tím také o jich vlastni bytí n tr-

vání jich škol na nich zajisté
záleží jím právě tuk jako nátu

Cechům 1111 školách našich

) KM KROITA

V Omaze 27 prosince 1913

nesená velmi pěkně místními hu

dcbníkyškol před vrchním státním soudemibed by Pokrok PublUblog Co Náklad na vánoční dárky
odhaduje se na

vystoupili než jako děkan st&tnM410 80 13th Bt Oinaba Nib'

Kašeluniversity donucen byl usnesením
rlptlon by mail — $230 per yar sboru regentu universitních úruy
£ Vy div 4: shi svého se vzdáti Proto zjet lrt vtlml chouloitívým pHznakirn

kur? phniit vidy mnoho boleni
ntsnázl a úzkosti Jt to nco taIVATELSKJ 8POL POKROKU nátii byli jiní vynikající právuío
há ta hnad tak zbaviti ntmůlalaa sice soudce A M Post a státníOMAHA NEB

Bani L O Burel najltelé

Washington D C 2" prosinec
— Přes drahotu životních potřeb
industriální neklid a všechny jiné
otázky jež vzrušují mysl průměr

senátor Albertn 7 Colnmbus Tos

T Votava z Omahv a soudce 1litnt 1230 na rok

inady $305 na rok
ného Anwričana Wošní vánočníSullivan rovněž 7 Colnmbus K

Vojenský uprchlík
převezen do Omahy

V nmažském vězení strávil ne-dě- li

lieslie WeIU jenž byl zatčen
ve Fremont Nebr a přiznal se

že dne 22 února 1918 uprchl z

Pirooklyna N Y kde sloužil

Strýci Samovi jako námořník
Desertér byl odevzdán dó ochrany
velitele zdejší odvodní stanice a

bude dnes odvezen do svého býva-

lého působiště aby se zodpovídal
7 útěku Wells pochází z Perry
Tmvn

Mkoilovenské republik 9300
procesu připojili se pak ještě
Karel Špalek jako předseda sbo

ru zástnpeft České Svobodné Ško

U4 bytta uímili ta co jiní přd i
mi zkutili: Uiííijta

Saverův
Dslsám pro plíce

(Smr'š Baltam for Lungi) v lí-ia- nt

kalia naituzant chraptivotti
Uikého dýchání bolavého hrdla

křadovitího křupu DostaRt si jej
lékárné Jast zrovna tak dobrý

pro dtti jako i pro dospělé Cany:
25 cantA a 1 cant daň aneb 60
cantů a 2 centy daň

njte jadoodule:

POKBOK ZÁPADU

Union Dtpot Postál Station ly p K F Heřmánek ve jménu
české katolické škol v a p StanOMAHA NEB

Serpán jako jednotlivec vesmě
ha Nebr 31 prosince 1919

z Omahy

Před vrchním státním soudem

případ tento projednáván byl mi

í l OMAHY NEB % mLLnulý měsíc Právníci strany po

pírající ústavnost zákona Simano

Harley G Moorhead
znovu ustanoven vo-

lebním komisařem
}

va přednesli svělé argumenty na

trh byl velmi čilý přes to žn jeho
tempo v prvních dnech poněkud
bylo zabrzděno regulacemi o úspo-

ře uhlí Dle zpráv z různých částí
země došlých vánoční obchod le-

tošního roku byl lepší než kdyko-
liv před tím v historii Vysvětlu-

je se to hlavně okolností že ve vá-

lečných letech se lidé v nákupech
obmezovali a že letos velké náku-

py činily třídy dělnické jimž by-

lo to umožněno vysokými mzdami
V posledních několika dnech

před svátky obyvatelstvo Spoje-

ných Států utrácelo $HrfXKl0(0
denně za dárky a celkový obchod-

ní vánoční obrat byl kolem

'O0000O00 'A tohoto obnosu vlá-

da získá na daních jak sc odhadu-

jí' asi W"00()O(X)0 skoro tolik co

činí správní náklad na jeden mě-

síc Zprávy naznačily že zámož-

ní lidé kteří mají velké zisky ná-

sledkem poválečných poměrů vy

jj í záchranu na obranu svobody vyučování nábo

ženství a osobních práv ústavošich českých ško
zaručených u proti ním vrchu

státní návladní Davis trval prostěná nnl Pokroku Západu
nu tom že jest to v pravomoci stá

produkuje asi polovinu uhlí žele-

za a zemědělských výrobků a asi

!C{ cukru co bylo dříve

produkováno v Kakonsko-llliersk- u

Čechoslováci jsou národem vysoko
kulturně vyspělým a toliko dvě

procenta osob z Československu

které se vystěhovaly do Spojených
Států neuměly čisti a psáti Vět-

šinou stěhují se do Ameriky zrně-n- í

řemeslníci

f era dopoledne tedy vynes
čně vrcliní státní soud v Liti tu zákon takový přijati poněvad

prý ním ústavní práva občanu porozhodnuti své o zákonu Si
rušována nejsou Důvody Da

i ovu který přijat byl letos na
visovv neslv se v duchu nucené

Naše návštěvy

— V pondělí ráiio zavítali do

našeho závodu v průvodu rev V

Cejnara mladí krajané p Benja-
min Rnndns a p Amos RunduH z

Mnuden Kans kteří přijeli do

Omahy se svou sestrou slečnou

Pohunkon Rnndusovon atiy si

zde vyřídili různé obchodní zále-

žitosti Oba krajané jsou horli-

vými čtenáři "Pokroku" který
již řadu let odbírají

V úterý pl pros 1Í)K mi-

lou návštěvou v závodě našem po-

ctil nás pan Frank Kozák známý

mladý krajan z Plattsnioiith Nc-- I

raska spolu s mat v' 111 Karlem

Roiičkovýin bratrem své manžel-

ky Pan Kozák dnhrv nás ří

tel a horlivý čtenář "Pokroku"

předplatil si na "Denní a Nedělní

Pokrok" a sdělil s námi že ď

Omahy přijel učinit nějaké ty vá-

noční nákupy a mimo to navští-

vil za svého zde pobytu svoji se-str- u

pí Cerňanovou a bratrance

p Vác Kozáka řezníka na 1H a

Bancroft ul Dále p Frank Ko-

zák pravil že jest 11 nich doma

vše v íiejlepším pořádku všichni

jsou náležitě zdrávi a tak se v

pravdě těší na radostné vánoce

V těchto dnech v Omaze me-

škal pan Tom Mach rolník od

Weston Nebr a při té příležito-
sti na krátkou návštěvu zavítal

též ve středu 21 prosince do na-

šeho závodu aby si opět předpla-
til na "Denní a Nedělní Pokrok"
Zároveň pan Mach s námi sdělil

že do Omahy přijel nakoupit růz-

né zboží na vánoce

Pan Fraiik Kopecký rolník od

Newman firove Nebr zavítal do

našeho závodu návštěvou ve stře-

du 24 prosince aby si obnovil

předplatné na "Denní a Nedělní

Pokrok" Dále s námi sdělil že

do Omahy přijel v neděli aby
navštívil svého syna a dceru by-

dlící v South Omaze

t v pravidelném zasedání stát
1
'gislatury Drastickým záko násilné amerikanisáee

Včera tedy rozhodnutím svým} tímto zrušují se všechny jino
vrchní státní soud dal za právo dávali velké peníze na vánoční dárčné školy ve státu Nebrasee

Vojáci ze Sibiředůvodům Davisovým prohlásí ky Také dělnictvo ve velkých}X již jsou soukromé či farní
na cestě do Cech

7 Lincoln ve zvláštní zprávě se

sděluje že jruvernér McKelvie

znovu ustanovil llarley (í Moor-head- a

z Omahy volebním komisa-

řem po okres Douglas Ve spo-

jení s tímto ustanovením guver-

nér učinil následovní prohlášení:
"Za volebního komisaře v mě-

stě Omaha uslanovuji llarley O

Moorheada Toto jest znovu usta-

novení jmenovaný sloužil v léto
hodnosti od času kdy úřad byl v

roce lfl]:] utvořen Pan Moorhead

je právníkem absolvoval kollej v

Obprlin a právnickou kollej Co-

lumbia V Omaze se usídlil v ro-c- e

lí)02 Jest demokratem

jeho jest učiněno v ní

jeho věrných služeb Posta-

vení bylo velké zodpovědnosti a

p Moorhead pokud mohu ze všech

okolností soudit plnil své povin-

nosti jako veřejný služebník- - bez

bázně nebo strannictví"

imlustriálních městech utrácelozákon Simanfiv za ústavní a tím1 --l i osadní Mastní znění zá

osud jiuoiazvčných nižších škoi Simanova jest sice jiné ale

ínvra úmyslem a cílem jeho ve státu Nebrnsce zdá se býti na

tos více než kdykoliv před tím Mé
ně utráceli lidé pracující za mě-

síční mzdy úřejdníci učitelé a

klerci v úřadovnách kteří při ny-

nější drahotě sotva rozpočtou svo

dobro zpečetěn Pravím : "zdá sc
r znemožnění vyučovati dítky

býti" nebof zdejší "Daily News''tátu našem jinému jazyku ne
ve včerejším vydání ve stměn'! anglickému Cizím řečem vy

je mzdy na nejnutnější běžná vy- -rnravicce sve uvadeji neco enzřati se mfiže ve veřejných

romých a osadních školách je-- li správným muže býti háčkem

jímž naše školy české i ostatní ji

dam
Letos kupovalo se množství lu-

xusních předmětů Kožešiny a ko-

žešinové kabáty v ceně několika

Vladivnstok 2fi prosince — Do-

prava československého vojska ze

Sibiře do vlasti po japonských lo-

dích byla zahájena a několik tiníc

vojáků nalézá se již na cestě —

První loď Kracimaru vyplula 1

října Loď Kapetomaru opustila
přístav 27 října loď Scatlandma-r- u

dne 20 listopadu lodě Italy-mar- u

a Yomanmaru z nichž každá
má 10000 tun l' prosince a loď

Shukotnaru dne 20 prosince —

Před Kracimaru vypravena byla
loď Liverpoolmaru která šťastně

jeden oddíl dopravila do Marseille

uojazyčné zachrániti se dají

' od deváté třídy počínaje te

liž ve školách vyšších ve tří
£1 nižších vyučování to jest ne Dailv News uvadeji totiž ze

set dollarů měly dobrý odbyt kje--vrchní stárni soud ničeho nenamí5ustno
tá proti vyučování jiným jazy

notnické obchody nebyly s to vy-hově- ti

poptávce po diamantech a
flavní bod zákona Simanova'

kúm v osadních farních školácht ovi :

Úmrtípakli vyučování to koná se mimo

pravidelných hodin školních"

jiných přepychových klepotech a

obchody s hudebními nástroji pro-

daly velké množství fonografň
samočiuných pian a jiných hudeb

Nemám dnes ještě po ruce úplné
znění rozhodnutí vrchního stát

Velké výtěžkyních nástrojů Automobily byly
letos oblíbenými dárky mezi tě

ního soudu a tudíž nemohu říci

je-- li udání "Daily News" správ

ným či nic ale je-l-i správným
mi kdož si toho mohou dovolit majitelů lodí

New York N Y 2" prosince
dle zpráv od obchodníků z velkých

V obydlí své dcery pí Barbory
Krebsové v čísle 19"0 již 11 uli-

ce zemřela v pondělí v 7 hodin ve:

čer po delší nemoci paní Marga-
ret Shávlíková doživši se pože-

hnaného věku 02 let Pohřeb ze-

snulé konal se ve středu
z chrámu sv Václava na

hřbitov Panny Marie v So Omaze

péčí pobrobnického závodu pana
Franka Jandy Stařičká krajan

pak můžeme snadno naše česk

I' Žádná osoba jednotlivě
nebo jako uči-f- el

(učitelka) nesmí v "žád-Vi- é

soukromé denominační

jTarní nebo" veřejné škole

jakémukoliv před- -

uětu některou osobu v jiném

jjazyce než v řeěj anglické
Tiné jazyky mimo anglické-
ho nesmí býti přednášeny v

Inižsíeh třídách pod třídu

losinou"
f

svobodné školy zachrániti i přes
měst Daně na tyto přepychové
předměty jsou od 3 do 20 procent
Nikdo se ale na to letos neohlížel

— Výtěžky majitelů dopravních
lodí za války byly "báječné a nezákon Simanfiv a sice tímto zpú

Osobnisobem : uvěřitelné" dle prohlášení JohnaStarý a zajisté chvalitebný zvyk
poskytovati užitečné dárky jako
předměty k nošení a pod letos

V každé české osadě kde česká II Rosetcra bývalého řediteli do-

pravní rady Spojených Států Rasvobodná škola se vydržuje nebo
da samotná měla velké výtěžkybyl zanedbávám Všude zdá se to

ka zanechala zde po sobě řadu

přátel jimž vyslovujeme upřím
na její vydržování se pomýšlí

avšak soukromí vlastníci lodí mělik peněz že nikdo na takové neJakon stanoví pak dále po nechť bez odkladu založí se sdru
ly výtěžky ještě větší Jedna loďnou soustrast

Ve středu minulého týdne stí
žení svobodomyslné nechť již poÓi $100 a po případě i uvěznř

ka přestoupení jeho

patrné dárky ani nepomýšlel Ob-

chody s přepychovými předměty
letos měly tak bohaté žně jako

jménem Svobodná Obee nebo od
žen byl pan Jos Volenec bydlícílle

v
doslovného znění zákona bočka Svazu Svobodomyslných na fi a Mart ha ul krutou ranou neměly po řadu posledních let

pod jiným podobně význačnýmjO nesměji icuy ani rouice uu
osudu neboť zemřel mu za ne

— V rodině p a pí Frank Vej-

vodových bydlících na 13 a Fre-deric- k

ulicích dlí návštěvou pan
Albert Kott mladý krajan z Kim-bal- l

So Dak Pan Kott strávil
zde vánoční svátky a zdrží se ne-

pochybně ještě delší dobu jednak

proto že jej nyní nečeká doma

pilná práce a za druhé 7 té příči-

ny že se mu v pohostinné domác-

nosti příbuzných i v Omaze jak
náleží líbí

— Rev V Cejnar farář Česko-

bratrského chrámu dlel tyto dny
v Munden Kans kde súčastnil se

vánoční slavnosti uspořádané

ísvé v soukromí učiti jazyku ji jménem Sdružení to musí se dáti Zásoby v mnohých městech nesta-

čily poptávce a obchody musilydlouho po smrti milované man
(in než anglickému a poněvadž dle zákonů státních inkorporovat

želky 1 měsíc a ÍJ dny starý sy telegrafovat i pro další zásobyfvážná většina jinojazycnyeh jako každá jiná pravidelná nábo
náček Ed Adolf Pohřeb nemluv Milliony dollarů rozděleny bylyíkromých a farních škol v Neb ženská obec na to ustanoviti a

jež byla majetkem společnosti s

kterou Iioseter byl dříve ve spo-

jení na jedn cestě trvající 110

dní měla čistého zisku $800000
konajíc cesty mezi Sau Francis-ke- m

Cal a Kalkuttou v Indii —

Quisteonck první loď jež zbudo-

vána byla na Ilog ostrově vyděla-
la za í)2 dní trvající cesty celkem
$r)97rG22 Za války dopravní rada
stanovila poplatky za dovoz jed-
né tuny do Evropy na $G6 V ně-

kterých případech bylo však čítá-

no až $120 za tunu Anglické ob-

chodní lodi čítaly $88 za tunu

něte konal se ve čtvrtek na Český jako bonusy vánoční mezi zamést
)se jako jsou na příklad naše jmenovati svého řečníka jenž tím

Národní hřbitov a vypraven bylké svobodné školy nemají vi nabude právního postavení jako
pohrobnickým ústavem p Franka

nanee různých podniků ve velkých
a menších městech a tyto většinou

věnovány byly na dárky vánoční
[než čtyry třídy tedy nejnižší každý jiný kazatel pravidelné a

Jandy Zarmoucenému otci platíhy elementární jsou prakticky uznané náboženské obce a sdružo
naše upřímná soustrast Všechny obchody byly pilně za

ní jako uznaná náboženská obecjonem Simanovým zrušeny
městnány v předvánočních dnech

Cdyž aákon Simanův byl při Umělecká práce z moučných pytlů a také poštovní odbor měl pilné
před zákonem měla by tudíž prá
vo vydržovati sí osadní školu u

dny Odhaduje se že kolem 150- -poukázal jsem v "Květech

ierických" na to eo zákon ten stanovití pro ní potřebné síly n 000000 balíčků s dárky poslánočitelské jež by ve škole vyuěova£ nás znamená a přimlouvá bylo hěhem několika - pohlednici
ly "mimo pravidelných hodinto se důrazně o to aby sbor zá-

dni veiko množství vy pomoc
školních" jazyku českému Tím

ných klerků všude na poštách by- -peů zdejší České Svobodné

jply nastoupil právní kroky tak

Japonsko pošle
vojska do Irkutska

Paříž 24 prosince — Japonští
vládní úředníci zajímají se značně
o situaci v Irkntsku dle informací

Jo nutno zaměstnati aby zvýšeněvyhověno by bylo všem zákonům

a naše české svobodné školy bylyjiný zkušební případ—test cast množství práce mohlo býti vyko
by zachráněny To 'jest dnes mým)y o ústavnosti zákona Simano náno

rMí ' '"tlí" rC„

Cl( rHiA v Mi] Lij

náhledem o němž domnívám se žeI rozhodnul vrchní státní sond

o případe i nejvyšší soud spol- -
získaných v kruzích mírové konfe

jest zcela správným a na právní
Italský náčelník štá

podstatě spočívajícím
rence Japonsko velice rádo by
poslalo svoje vojska do tohoto měfý poněvadž zákonem tun ruší

'osobní práva a svoboda občanů bu jednal s králemPřes to však radil bych aby sta nechce však učinili tak dříavou státní i spolkovou zaručc chom rozhodnutí vrchního státní ve dokud nedojde k plné dohodě
1 Odporučoval jsem aby věc ho soudu nebrali u věci této za Hím 26 prosince — ficnerál se Spojenými Státy a různými spo
£0 za svoji vzaly sbory zástupců Badoglio italský náčelník štábukonečné Jedná se tu o to nej cm
jkýeh svobodných škol i v ji draý-š- í co živel přistěhovalecký v přijel z Rjeky a měl konference s

premiérem Nittim a králem Vik

jeneckými vládami Jak se vy-
rozumívá kabinet vt

'
Washingto-

ne je nakloněn poslání japonských
vojsk do ohrožených částí Sibiře

zemi teto dosud ma : o osobni svoách osadách ve státu a společně

k ve směru tom pracovaly ale torem Emanuelem Později prebodu slova a vyznání Obé jent
miér jednal s ministerskou radoutomu nedošlo Než v pravidel rozhodnutím tímto v kořenech
o situaci ve Rjeco a také o mezif schůzi sboru k tomu došlo věci svých vážně ohroženo Rozhod

nutí nebraského vrchního státní
'A i 4 v

)ily se německá luteránská sy 2
národních otázkadi ve spojení se

svou návštěvou v Paříži Má se zaL AU C ho soudu u věcí této jest prvýmJa a polská katolická osada na

ní Straně Oraahy jež společně

Sbírka pro České
Národní Sdružení

Až do 7 listopadu 1919 vyda

to že na pařížských konferencích

dojde k rozřešení otázek Rjeky a
v celém Soustátí tím staví se do

popředí jako precedent a dle ně
Adriatiku -r 1

vatelé "Pokroku" odvedli Omaž- -
ho podobné rozsudky mohou nyní

vynésti i jiné distriktní a státní
Američan o Česko

ské Odbočce C N S úhrnem
$1031 8!ísoudy v jednotlivých státech kde

by k podobným případům potla

ročily právníkem svým Art
illenem u zdejšího distriktního

:dn o vydání zákazu proti pro-lě- ní

zákona Simanova dokud

tavnosti jeho vrchním státním

:dem rozhodnuto nebude D-

ietní soudce Wakeley uznal si- -

tákon Simanův ústavním ale

losti o vydání zákazu na jeho

slovenské republice Na novo :
cem jinojazycnycn skol aosm f„

iKansas City Mo 26 prosince
PRO FOND ALICE MASABYroto jest nutno v zákonité době

KOVÉodvolati se ku vyšší soudní sto —- Charles T Neal mluvil před
f- -líci k spolkovému soudu appe !druiením mladých žen Athe- - vt prwpžch zmírajících lirotků T

vidění vyhověl Teprve po po tarévlaitiIaěnímu a po případě i k nejvySší-m- u

soudu spolkovému bytento Dne 21 list oznámen 100
1 této žádosti připojil se kní

zástupců zdejší svobodné Dne 5 pros oznámeno $1000
Dne 19 pros oznámeno $ 600

naeum o československé republi-
ce Pan Neal byl přfríičíra Her-be- rt

Hoovera během války a po-

zději svěřena mu péče o vyživová-
ní Československa Dle jeho pro-
hlášení Československá republika
je nejslibnější ze vSech nových

Jě obtížno věřiti že tato umělecká práce byla zhotovena z oby

konečně a závažně o ústavností
zákona Simanova rozhodnul Jsem

jist si toho njmeme-l- i se věci této

rozumně rozvážně a v mezích zá-

konů že dostane ne nám ochotně

Dne 26 prosince:
čejných moučných! pytlů podobných těm jež vidíme dole Je to prá

y dále zástupce české katoli- -

Ikoly a zástupci dánských
I re táta Odporuěoval jsem

'

cby abor zástupců naií školy
1 ti tlzíby vynikajícího ju- -

Pí Josefa Jílková a dcera
ce belgických artistů kteří zhotovili jí v zájmu pomocné práce' pro
Belgii a je vystavena právě v galerii na Páté avenue v New Yorku atátů střední Evropy Země tatopeněžité i mravní pofipory od vel

Jindříška Mt I2rin rg
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