
teď zase v neděli bojována bylaPokrok Západ Agoncilla ve Washingtoně ťďomalo se do dnešního dne Měloby
dosti horlivých pěstitelů a učeďnf hal se uznání samostatnosti pro

bitva u Manily Buď naši vojíno-
vé čerta dají o nedělí aneb' ne spo ků Řemeslo toto jmenovalo

' se vládu filipínskou Každý ví že ~ Pan C A Killian v Morsei SeaaUWeekly Bdltioa
lehají na to že Američané isou dle Svatopluka Čecha jenž svého Iloilo na sousedním ostrově doby Bluffs Nebr má na skladě a proPubUahed by National Printlnjr Co hrdinu pana Broučka nechal za

— ťan Josef Bárta t uewese
Nebr kterýž byl rakouským vojí-

nem á sice v pluku Barona Rei-scbac- ba

obdržel právě pamětní

penízjaké vysloužilcům na památ-
ku svého 5oletého vladaření císař

rakouský udílí Peníz má na jedné
straně podobiznu císaře s nápi

to bylo povstalci kteří na vy
národem zbožným a Pán Bůh je
má proto raději než jiné a dopřeje

wii so izttt 8t — Tel 1008 dává velmi lacino 'všechny druhy
uhlí kočáry vozíky hospodářské

blouditi až do patnáctého století zváni generála amerického odeSukwrlsttM tr UH - $2S0peryear zbraním jejicb vítězství v den "koštéřství" a povinnosti těchto přeli se podrobiti a zbraně sLoíiti stroje větrníky pumpy atd tf'
Vychází Midtf Utery pátek Každý tedy ví že obyvatelstvosvůj

Polská národní alliance sdru- -

koštéřů byly dosti příjemné Dříve
než krčmář začal točiti nový sou

—- Smlouvy na pěstování cumanilské přeje si tak málo nad
Vydává - - - Národní Tiskána krovky pro tento rok pro cukrovar sem: Franc Jos I D G Impdek medoviny vína

t

neb' likéružení to Poláků po spůsobě býva vlády americké jako dříve špaoěl309-51- 1 Jlial 12 allca-Tel- efot 1008 Orand Islandský se nyní uzavírajílého Národního Výboru našeho svým hostům zavolal koštéře aby ské a odhodláno jest bojovati o

svobodu a neodvislost svou právě
a bude nepochybně pěstováno cuchystá se k vydání pamětního sdí- -Řídící redaktor: i Rosickj znaleckým a jemným jazykem svým

zjistil zda zboží dobré jest Naše krovky více příští leto nežli kdy

Austr Kex Bon etc Ac Ap Rex

Hung Na druhé straně jsou
v římských číslicích oba letopočty
1848— 1898 v desce u prostřed
nápis Signum t Memoriál Kol

su k obecnosti americké kterýmž' íV'1 '
tmAmmtmái--

tak jako před 120 lety válčili o n

zakladatelé této republiky
kohv před tímstará vlasť nehonosila se však ťchce se dovolávatt sympathií liduV místi i aodivkou do domu bez přílohy 30í

— Ve středu večer ' vyhořediná touto živností 'Řemeslníky'amerického a požadovati abv zá Když před několika dny sděli
desky pne se s jedné strany haluzWindsor hotel ve Scribner jedna

' SSpřilobou ~ v— —
Poiiou pro Spojené gtáty a Kanadu bea
í Knihovny Americké t$M

takové měli také v Anglii a jakstupce Spojených Států na sněmu telegraf' že upuštěno bylo od úto dubová (z německého dubu) az nejstarších staveb ve městěmíru kterýž má se odbývati po ku na Iloilo a část vojska poslána8 Knihovnou Air -- rickou M20 8 druhé vavřínová
právě telegram oznamuje jedním
z nich a sice prvním byl otec
slavného básníka a dramaturga

návrhu cara ruského zasazoval se Skoda obnáší asi (1500 a je více
než z polovici pojištěn Od hotelu

nazpět do Manily bylo to patrnými: Do Cech beipKlohy:---- "' U
o znovuzřízení Polsky PamětnímSpřilohou vwv" i- - WJC znamením že schyluje se v Mam

chytala se budova nádražní aleKttitij' předpl vtitel oprávnín Je k prémii tím listem Poláci dojistá vzbudí le k zápasu mezi vojskem naším aShakespeara Čestný titul jeho
zněl "Ale ConnerV a povinností

Laciná jízda do Minnesoty
byla uhájena i&lpozornost Testli také docílí ně

filipínským A skutečně tento ne
jakých praktických výsledků to jeno jako tono ceskěbo koštéře — U Friend oloupen byl kradal na sebe dlouho Čekati V dnech od l7bo do 27ho únobylo zjistiti zdali pivo není paje ovšem věcí poněkud jinou Kdo jej vyvolal aneb spůsobíl? jan F Pěchota Cestou z města

na svou farmu dohonil nějakého

Dronn a rfianá bhláíky uveřeJBujeni poua
Jen kdy! ueniiw k objednávce přiloženy Jsou
Ea drobná ublááty obyčejná velkosti nepře-
sahuji i palve citame ?5centft za třikrát Za

dělané Rozpoznávací Droces ie ra budou se prodávati jízdné ístkyJlNY ČAS JINÍ MRAV KDYŽ PŘED jest to dílem povstalců kteříž ví po všech dráhách z celého západuho byl jednoduchý ale zajímavý chodce který požádal o sveŽení1 20 lety král francouzský pomáhalvrtzoa oblátem blahopřáni omrti a Jma titá- -
M II lt nalAi n LMI „uiilnti21 za cenu sníženou do Nové Prahy

že nadešla doba rozhodná že po-
čátkem tohoto týdne kongres se

Pochvíli přidružili se k lupiči dvaaiAtkV LH4 nKrA ntlLJÍ nhluInjM liú Spojeným Státům dobýti neodvi- -
Mino z kterékoliv železniční sta

Když přišel do krčmy poručil si
džbáneček piva a vylil obsah na
stůl Pak oblékl si kožené kal- -

"v navu mí iiim jtíiii
— -

peníz Jak velko i ohlášku mi l si přeje Ceny
i ohiálrk na deiái dubu oznámí ae ochotni na jiní kteří jej na cestě očekávali aslost od Anglicka byl mu lid usnesl rozhodnouti o smlouvě mí nice v Minnesotě WIuobrali p Pěchotu o JS1500potaaaou ' ZáaHkv eenéz ru a chtěli tímto krokem dáti na

boty a do rozlitého moku usedl severní a jižní Dakotě lowě Ne-bras- ce

Coloradu Kansasu a Ókla- -
— T Duda v Linwood Nebsrozuměnou že hodlají brániti se

zdejší za to vděčným a Washing-tono- vi

ani nenapadlo aby mimo

vydatné pomoci kterou Francie
nám poskytla požadoval také je

Když při vstávání kalhoty lnuly
jsou nfjbezpeinřjií kdyi a koupi na poitt
neb ezprSHU "Money Orrter" a týl nám ae

- xaile Téi v reinstrovauéni dopité aneb po--

ukázkou bankovní Jest zásilka Jista Kdo právě otevřel nový závod s hosponadvládě americké jako bránili seke stolu pivo prohlášeno za padě
home Lístky tyto jak svrchu
uvedeno počnou se prodávat!

dářskými stroji vozy kočáry atddruhdy nadvládě španělské a taklané a škodlivé Cím bylo lepka-

vější tím dle rozhodnutí "Ale

ebee platili "ebeckem" na bank nechť zaíle
oKcentA vice pnito e tolik musiuie platit
banku za kolekci aneb af koupi šminku
(draft) na Omanu Chicago neb New Tork Na
aifatA drnhnvih nftnAz lifllmemn tál I I l

a čeští rodáci učiní dobře když jej dnem 17 února a budou platný
možnou překazili schválení smlou-

vy míru kterouž by Španělsko navštíví a přesvědčí se jak u něho

ště plat pro své vojíny kteří o

samostatnost své vlastí bojovali
Však Kubánci panečku jsou jiní
kosi KdyŽ jsme jim nyní svobo

návratu do 2 března tedvcentové kolky VaVchny zásilky nwrhf Jsou mohou laciněji koupiti nežli kdepostoupilo svrchovanost svou nad
Conner" bylo horší —A nyní když
se zjistilo že otec Shakespearův

'

zaslány ]pod Jednoduchou adresou pouze tak- - plných čtrnáct dnů
to Filipínami Spojeným Státům? Či kolik jinde (dt 11 tf)byl "koštéřem" přestanou snad SpŮsob jakýmž lístkv za tutoPokrok Západu

Omaha Neb
du vydobyli tedy jim ještě také - Před několika týdny odielspory o to zdali neslavnější dra spůsobeno bylo vypuknutí boje

snad zúmyslně politikou naší abv
sníženou cenu v oněch dnech do- -musíme zaplatit za to 2e několik pan John Ficenec z Weston do

maturg světa "sem tam nějakou sáhnouti lze jest následující:roků vlast svou pustošili a plenili donucen byl kongres ku přijmutíOmaha Nebi 7 února 1899 vypil" Uklahomy však minulý týden do
Šla od něho zpráva Že tam man

Za lístek do Nové Prah v musíTo JIŽ JE NAŠIM ČTENÁŘŮM ZNÁMO
všech těch opatření jež naší im-

perialisté navrhují! Kdo to ví!
se zaplatiti plná cena však zároTeď se děj! divy a zázraky Naší želku svou pochoval Cestou - aže panoval o to spor kdo vlastněJak se podobá máme zaplatiti čtenáři avšak zejména čtenáři de veň musí se požádali jednatelPravda vyjde na jevo až teprve sice v Lincoln spadla manželkamá zásluhu o vítězství před Sant

mokratických listů budou se pa pozdějiíagem a kdo tam byl velitelem s vozu a utrpěla vnitřních poraoě
ní kterýmž pohledla

Kteryz ustek vystaví o certifikát
že vystavil lístek ku jízďě k sjezdu
Západní Česko-Bratrs-

ké lednotv
matovali dojista že až do nedávná O ýáledku zápasu nemůže býtizdali Schley aneb Sampson ačko
tyto ujišťovaly že výroba plechu ovšem otázky tak jako nebylo oiv je dosti dobře známo že po — Krajan Tohn T Šašek ze (Western Bohemian Brotherhood)v Americe není možnou ani s poslednější byl deset neb dvanáct výsledku zápasu se Španělskem

Však za jakou cenu? Pod ameri
mocí ochrany celní Když byl Tyto certifikáty bude oovinen

bwanton podal žalobu na Nebra-sk- a

Mercantile Mutual Insurace

španělsku J 2 o 000000 za právo
abychom směli a mohli na jeho
místě vésti válku s povstalci fili-

pínskými
i i (w v'

Jedna z prvních zásilek kteráž
po dobytí Filipín byla tamodeslá- -

v oa byl jeden milion lahví piva
To asi bude ten prostředek kte-

rými budeme chtět Filipíny zcivi- -

lizovati

mu od boje když tento započa
přijat zákon McKinleyho a přes každý po příjezdu do Nové Prahvckým velením nalézá se na ManileVšak snad ne všem známa bude společnost z Lincoln kteráž senoc nevyrostlo několik set továren ihned předložití k prdpisu výborukol 20000 mužů z nichž však asipříčina aneboli pohnůtka k tomu zdráhá vyplatiti mu pojištění vna plech jako houby po dešti u panu t S Vanáskovi a kdvždesetina jest v nemocnicích Mocto sporu Ta jest nic méně než
šklebovali se neustále tomu poku

obnosu řiooo kteréž měl u této

společnosti na zboží ve svém ob
jím takto potvrzeny budouobdržíšlechetná Jedná se o to zdali filipínská jest sice silnější avšak

nemá ani té organizace ani výzbro
su zbudovati nový průmysl Když nazay na základě toho certifikátumá Sampson aneb Schley obdržeti
pak průmysl ten počal se vzmaha

chodu jenž zničen byl požárem
dne 24 srpna m rje co naše Kdekoliv utká se slví podíl na kořisti Spojené Stá jízdu nazpět za jednu třetinu oby-

čejné ceny Ušetří tím tedy každý
ti a každým rokem množily se to vojskem našim v boji otevřeném

musí podlehnouti lest ale do- -

ty totiž platí svým námořníkům

prémie za zničení nepřátelských
— V Hrumphrey přišla o životvárny a čím dále tím více plechu na jizde celou třetinu veškeré

paní Margareta Dischnerova a syndoma se vyrábělo neustávaly se jízdní výlohychytno že povstalci budou chtětlodí z Čehož lví podíl dostane se
těžkému úrazu při přejížděníušklebovati že pořáde ještě plech Dodáváme že snížených centím spůsobem sílu naší udolativeliteli a ostatek pak rozděluje se

z ciziny se dováží Teď když za
Spíše lze očekávati že povedou jízdních zúčastnit! se může každýmezi vojíny

krátkých osm roků předstihl prn necnr jest vyslancem aneb neboj jaký vedli dříve boj guerillúV Dennici Novověku dočítáme se mysl ten zde již tentýž průmysl

Za posledních deset roků tre-st- y

uložené v Německu různým
' osobám pro urážku Veličenstva
činí dohromady 2600 roků Vi-

límek právem může o sobě říči že

je "milostivým panovníkem"

□Anglická vláda staví nyní 119
nových válečných lodí Z těch je
16 obrněných lodí bitevních a 36
křižáků Mezi tím se dějí pilně
přípravy ku konfereuci míru kte-

rouž se mají všechny války v bu-

doucnosti odstraníti

V ROZMLUVĚ S ARCIBISKUPEM IrE- -

ustupujíce před přesilou naší do neboť snížení platí pro všechnynásledující zprávy: "Tisková kan skotský na kterémž bylo 200 ro vnitra země Mezi tím však kocelář polská je skutečností Na účastníky bez výminky Účastníci
kteří pojedou zé Sev Dakotv neb

ků budováno naiednou sděluií nati bude dílo katanské v mužstvu
Minnesoty po Great Northernnašem vražedné podnebí tamnější

tito falešní proroci svým čtenářům
že továrny na plech se sestoupily

přes železniční trať Na trati po-

boční stál vlak nákladní pro kte-

rýž neviděli jiný vlak přejíždějící
a chtějíce přejeti přes tratě byli
poslednějším zachyceni s osudný
mi následky
— Salinský poslanec Mann z

Wilber jest všeobecně odsuzován
že hlasuje pro Thompsona když
občanstvo si přeje aby hlasoval

pro Haywarda Podobně odsuzo-

ván jest též Capt Fisher z Chad-ro- n

Každý se asi domyslí co je

provolání k novinářům polským
podepsáni jsou St J Napieralski
Fr T Wolowski a F P Danisch
Účelem jejím' jest dodávatí pol

V bojí tomto hrajou Spojenév trust To ovšem bude velikým
dráze musí vzíti sobě lístky s cer-
tifikátem do Minoeapolis a pak
? Minneapolís opět do Nové Prahv

Státy věru smutnou úlohu kterážzázrakem pro jejich čtenáře kleřl
nemůže jim přinésti ani cti aniským novinán zprávy o Policích dojista věří až posud že zde nejsou
prospěchu Kéž by se brzy skon

U svého domácího jednatele musí
si vyzvednouti certifikát a v Min

ve všech dílech světa jakož i vy žádné továrny na plech kteří nevílandem vyjádřil prý papež "hlu čilavraceti útok na národnost polskou že již devět desetin plechu zdebokou otcovskou lásku vůči Ame- - neapolís opět Účastníci ze záod jioojazyčných listů vedené My spotřebovaného jest výrobek dorice" Máme tedy přece nějakou padu kterým by se jednatel vyCeši takové úřadovny nemáme ani mácí Jestli ale falešní proroci Státní sněm nebr ašský„ náhradu za ty dolárky jež každo pobnůtkou a proč tito zástupciv Praze natož v Americe" —
jaktěživi pravdu nemluvili tento lidu hlasují pro Thomsonaročně do bezedného petrského ha

Bshužel íe to pravda avšak krátě skutečně mají pravdul Trustliře z Ameriky plavou Volba senátorská vleče se po — Neočekávaná změna ve vy
kdyby byl jistý pan Václav Šnajdr na výrobu plechu jest pouze a vý sud aniž lze konce dohlédnouti davatelství časopisu Progress veVšech senátoru v kongresu jest hradně následek ochranného clanepochOval Národní Výbor za Živa
před čtyřmi lety a neodzvonil mu

Změna podstatná v situaci posud West Point udála se minulý týden00 Z těch jest pro budoucí koD To přece leží na bílednil Kdvbv nenastala Včera ubylo oboum jak se z téhož dočítáme - P F

stavili ustek a certifikát z domu
až na místo zdráhal nechťvezmou
lístky a certifikáty do Omahy a
odtud obdrží zase lístky a certifi-
káty až do Nové Prahy
Řád Čechoslovan při té příleži-

tosti uspořádá ve své sípí ve stře-
du dne 22 února slavnost kteráž
zakončí divadlem Slavnostní pro-
gram jest jak následuje:
Uvítání předsedou řádu Čech

bránu nemusel třeba tímto spůso- - nebývalo ochranného cla neměligres zvoleno jíž 50 republikánů a

ještě čtyři zvoleni budou totiž z 0'Sullivan který po 23 roků Čabem stěžovati
jsme žádné továrny na plech a ne

hlavním kandidátům něco hlasů
protože někteří členové nebyli
přítomni a nehlasovali Populisté

sopis ten vydával a redigoval vyDelaware Pennsylvaoie Nebra
mohl být žádný trust Však žertVE ZNÁMÝCH PAŘÍŽSKÝCH CAFE prodal týž nové firmě Sherman
stranou Otázkou jest je-- li pra

sky a Californía tak Že republi-
kánská většina v kongresu bude posud statně hlasují pro svého Miller & McLean z Wahoo Cachantants baví se obecenstvo na

učet Spojených Států Zpíváno vda aneb ne že ochranné clo spů
I ?_ V a w sopis zůstane všem i nadále demoobnášen 18 kandidáta Allena většina republi

kánň vrhá hlay své pro Haywarsuouje tvorem irusto Keknemeje taoi totiž duetto mezi Johnem kratickým jako vždy byl slovanKansasský poslanec v kongresu ku příkladu ten trust ze všech truBullem a bratrem jonathanembě da při Websterovi stojí republi- - — Před několika týdny odie Uvítání hostí mavorem měataJeny Simpson utvořil nové slovo stů nejtrustovatějŠÍ kterýž zehera něhož vysmívána je pověstná káné z Douglas County posud a Vilhelm Fisber starý osadník od" Dostal se onehdy do debaty s po Nové Prahy anglickyvšech falešných proroků neiproroanglosaská hrabivost V rozmlu Thompson pomalu sbírá sil Vče Kavenny do Německa kdež chtělalaocem " Mahonem a týž nazval kovatějšímu jest nejblíže trust Odpověď mayoru za účastnfkvvě met oběma John Bull požádá rejší hlasování dopadlo jak násle strávili poslední dny svého života
jej demagogem Simpson na to petrolej nický kterýž jest otcem sjezdu br lan Rosický z Omahvo atlas a když jej dostane vytrhá duje: Alen 46 Hayward 28
odpověděl že bude raději dema

s manželkou svou Však když tam

přijeli seznali že za těch 25 roků
všech ostatních trustů jak pak anglickyvá jednu mapu po druhé a se slovy Thompson 10 Webster 10 Fielď

gogem nežli býti plutogogem jako povstal ten když petrolej není Krátký orosíTo je moje" schovává do kapsy 4 Weston 4 Reese 1 Foss 1 se mnohé změnilo a pobyvše tam
pan Manone chráněn ochranným clem? A iakKdyž zhydou pouze desky ooďá

s " r'vMUf intvui
Úřadovny br Josefa ŽbáokaHinshaw 1 Van Dusen 1 Adams pouze jenom měsíc vrátili se na

povstaly a udržují se trusty v Ane Jonatbanovi s poznámkou "ToKubánský generál Gomez nepo- - Slavnostní řeč česká br Váezpět a netouží prý více po staré
1 Lambertson 1 Cornish 1

V sněmu pracuje se dosti pilně
glicku když tam není ochrannéhoje tvoje" Každý zajisté postřehlchybně někdy slyšel o našem če Daniel z Crete Nebrvlasti
cla? To by měli dříve falešníském přísloví Že jest lepší vrabec ač výsledky nejsou valně znatel

že Johnem Bullem zosobňována je
Anglie a bratrem Tonathanem Sdo- -

Některé opatření a důleil tostt tl
— Desátník Killián z Wahooproroci vysvětliti a objasniti Tru▼ ruce nežli husa na střeše a proto nými Projednávají se totiž zprá přijímání členů přednese vrrhnlkterýž byl v setnině K prvríhosty jsou zlem kteréž jest zapotře vy výborů neboli línými slovy lékař br K H Breuerpluku a vrátil se nedávno z Manikdyž mu bylo nabízeno na místě

požadovaných 6ooooooo pouze by potlačili Avšak potlačování
jené Státy Naši Anglofilové a
imperialisté měli by pro tento vtip
vypověděli Francii válku neb

beřou se předlohy do prvního prá ly dopsal generálnímu adjujanto Závěreční řeč br Tosefa Týrvjich zrušením ochrany celní byloI3oooooo nerozmýšlel se a plác-- dla na první řešeto a některé z ví Barrymu upozorvniv iei že z Minneapolisby právě tak rozumným jako zaaspoS uvalili větší clo na francouz- nul komisaře Portera nich ukládají se k odpočinku propuštění vojínové z prvního plu Pak následovat! bude divalnípálení stavení abychom se zbaviliské zboží kdežto jiné kladou se na jednacíJSOU LIDÉ KTEŘÍ DOVOZUJÍ ŽE
představení Bratr Honákštěnic Je sice pravda že zniče

ku nebrasského neobdrželi teotýž
plat co dostali vojínové jiných

O nebožtíku Lincolnovi vypráví pořádek ku konečnému o nichbychom měli zmocmti se Filipín ním oebrany celní zničen byl bvk vůli rozšíření obchodu nejen oa pluků Adjutant odeslal dopis jeho
jedna anekdota že byl obtěžován

jakýmsi úřadolovcem kterýž do
rozhodování Těmito pracemi
strávil seoát celý minulý pátek

průmysl a proto i trusty některé
ty ostrovy nýbrž 1 v Cíně i Ja- - sekretáři války se žádostí aby

ji 1 _
avšak dojista ne všechny

Zprávy spolkové

Sbor Čechle D f M L lat iait
V sobotu se ovšem odročil v popansku To ale nevysvětluií uk máhal se postavení vyslance v

Londýně a pak neustále slevoval
Hanuši jeoo vyseirena oyia

to přichází že isme minulý rok ledne zasedav pouze ien dobou — Dobytkáři Bunsoa & Son
odbývá svou schůzi ve čtvrtek dne yaž kooečoě byl by se spokojil s Opét vilkado Anglicka vyvezli a prodali více dopolední a to ještě valnou část z Orand Island odeslali v minu února Uváděny budou novázboží nežli bylo do Cíny a Japan iých dnech celý železniční vlakdopoledne vzala debata o tom

má-l- i se senát odročit v poledoe

místem zametače v Bílém Domě
Avšak ani to nebylo uprázdněno a
vida že nedostane se mu žádného

aka Joveženo l celého světa S jídlem prý roste apetvt oravl
členkyně a tudíž jest přítomnost
všech sester žádoucnavepřového dobytka do Portland

jedno francouzské přísloví Podo Oregon Zásilka tato určena jestVa státě New Yorku hodlají postavení prosil aspoň o oár sta bá se ie v této zemi budou nyní pro jatky a nakládárnu v Oreeon-i 6fld Ceatftora veřeiných zl

aneb o půl třetí a má-l- i se odročit
do pondělka aneb do úterka Ně-

kolik předloh čelících k úpravě na
ieho zákonníku prošlo bez všeho

Josie Vacek taj
Táfcer Celaaibas {{!' 6 W01T

rých kalhot aneb rukavic Připo City a zmínění dobytkáři praví žebaV íefcci ddm bf bylo pročisti války na denním pořádku když
se nám podařilo mrzáčka nepatr

mínáme si tuto anekdota vůči
pry mají smlouvu na podobnou odbývá svou pravidel onu irliA:tomu co se právě děje na Kuběkaždý k --

syalec&nouti každý
xpětr m prozkoumali kaidý tamet odporu :ného jakým mezi národy jest Šoa zásilka každé tři týdny To jest dne 7 února 1899 a jelikož námPočátkem minulého týdne sdělo Sněmovna poslanecká kterážpřed pTorozoráním zdali nic ne

ačltko jak náleží zvocblovatí JiZ

jsme v tom opět Tentokráte vlak
valo se že hrdinný vlastenec kub--

skoro neočekávané ie Nebraska
zásobuje Oregon vepřovým ma

prediéiu otázka o cvičícím odbo-
ru jsou bratří žádáni bv vtiVhnpředminulý týden položila na stůldravného se ▼ tom nrakrfvá Te

sky Gen Oomez nesloží zbrafi neiačíná boj pod záminkou ie návrh schvalující volba senátorů semcnámoa věcí ic ▼ Americe hení se se do této schůze dostavilipokud Spojené Státy newolatí- - 0 konjrresoích hlasováním občan- lidi z áfadr hlavni k v&li ziska — Schuylerské listy přináší
chceme některému národa zjed-
nat! svoboda a neodvislost nýbržjeho armádě služné za všechna ta

leta co stála ve zbrani oroti' Šoa- -
stva napravila tuto chyba v pátek obšírné zprávy o dvojnásobné veale my dovolíme si tvrditi že v

Frank J Fitle klerk
: kA4 PaUeký ě I ZÍBJ

Třetí neděli tohotn miur _
jest to spíše boi abychom v nod- - přijetím návrhu podobného kterýžtomťj ort rada nala by se vlasten nll&m a sice

°

požaduje 6oooo- - selce kteráž se odbývala v domo-
vé starého a všeobecni válenéhodanstvíavé uvedli národ kterýž byl podán Elwoodem t Antelopect fcWÍ £fad toho veřejného

tzn tyli bf ochotni zastávali a
000 z ceboi asi polovic prý při-

padne prostým vojíaflnaasi $ 1000
se svobody a aeodvislosti domáhá
Zpráva tato nepřekvapuje lid

County Téi přijato bylo usnese-
ní schvalující amlonvu míra u

osadníka Colfaxskébo pana Josefa
Souška v Midland precinct Dvě

— -"--iw i au
énora) odbývá Řád Palacký t 1
Z C B J mimořádnou schůzi
kteréž se všichni tleno lkann aaido a ostatek rozděleno

Španělskem a Žádající nale senáného bedlivého pozorovatele Kai
bade rczi dXstojaíky President

_
účastněte
í _ # _

neboť jest důležité icd--Jl f=3LS ALE B3ČarzV tt TAK t0
l-Z-

:}
' LUsnkkf airod jzko poslal ke Gotsesovt zvttStaího tory aby pro její schválení hlaso-

vali Něco nových předloh bylo
podáno a některé dřfvfiSÍ Droied--

nani nn poTAďxu

dcery totiž provdaly a sice Anna
za Jana Hrušku ze Cedar Rapida
lowa a Mary za Antona Novotné-
ho z Maple Creek preciact syna
pana Franka Novotného- - Okresní

kosena Portera kterť1 a tímto

dý čtenář ví že na ostrovech
pánovalo povstání pTOti

vild! španělské v letech minulých
Kaidý ví le vojevůdce Afnisaldo
aMs££ érehlaioval le ctrkoií

vyjadxtL fa a tpokejf e 13000- -
Cvičící teta Členové Bavcktnánjř v pleno V sobotu dopole-

dne řlt pokračováno v projed- - sadí Caba provádí aanbal obřady
a vm!í jel niitedovalo trvalo al

Za txtt ttíi rrad páo iá-- té CJ kié 1 iEa iiofm kil
dosuvf y středo dae t naora da

JrW Mřocba v pftl8 ki
tavaUf fZznýcn pStálab 1 fUait

vaSar Vrciaí jW—


