Pokrok Západu

4
rickém přímořském pruhu a to
bylo vládou washingtonskou roz
hodně odmrštěno
Anglie snaŽi
se sice uchlácholili vládu kanad
EDITION
Pabliahed by National Prlntia? Co skou ale ta stojí pevně na svém
So 12th St — Tel 1008
Jak to všecko skončí nelze pro
zatím předvídati ale telegram
Botscrfetloa ty nafl
$250 per year
Londýna diskrétně sděluje že ra
dikálním vystoupením Kanady ce
Vychází každé litery a patelu
lé vyjednávání vedené v poslední
- - Národní Tiskárna době mezi lordem Salisburym
vváávi
1008
JIŽnf 12
naším velevyslancem Choatem
J Rosický bylo značně pošinuto nazpět
Sídíci redaktor :
přece Anglie a Spojené Státy nej
Předplatné i
více mezinárodní arbitraci v Haa
1300
V místí s dodávkou do domu bez přílohy
1380 gu odporučují
a ntllnhnn i

Pokrok Západu

lékař na Štábu
Otise jenž právě
z
Praví
Manily se vrátil
že na podmanění Filipínců a udržení jich v poslušnosti třeba bude
100000 až 150000 vojáků Jinak
musí vojsko naše couvnouti do
Manily během deštivého počasí a
město bude opět ve stavu obležení
Padesát procent mužstva našeho
padne prý pod účinky hrozného
A McQuesten

tu vzrostl vývoz as o osm milionů
dolarů Čili dostatečně aby nahra-žen- a
byla ztráta u vývozu živého
dobytka

máslovna Beatrice Creamery Co
Zprávy osobni
jež asi před rokem vyhořela
Je
— Pan Havlík od Rushville
to největší a nejlepŠÍ závod toho
skoro 14 roků v Sberidan
Z toho že vývoz hospodář- druhu ve Spojených Státech a který již
Co bydlí zastavil se v minulých
snad
na
celém
světě
Máslovna
ských výrobků klesl téměř o
dnech v Omaze
Vracel se z
padesát milionů dollarů v ceně tato "byla původně založena v
kdež dlel návštěvou u
nenásleduje ještě že rolník nedo- Beatrice ale k vůli lepšímu že- dcery Sdělil nám že v Sheridan
stal za své plodiny letos tolik lezničnímu
spojení přestěhována Co prospívá zdárně dobytkářství
jako loni Naopak zkoumáme-l- i do Lincolnu
' r
Rolničení museli mnozí zanechat
vývozní číslice shledáváme žé s
O dobrovolnících jichž výjimkou pšenice a bavlny obdr— V okresu Lancaster jmeno- pro častá sucha a někteří krajinu
podnebí
tak že dobytkáři mají
opustili
chrabrost nadšeně opěvuje praví žel za své výrobky více nežli lo- vali
republikáni následující kan- více místa
Sdělil nám též že
To dá se vysvětliti zvětšenou didáty pro příští volbu: Distrikt-n- í
McQuesten: "Ti všichni chtějí se ni
Šín z Rokytné
jeho
Josef
krajan
vrátiti domů a já pochybuji že spotřebou mezi naším vlastním lisoudcové Holmes Frost a
od
Nového
Města
kr jihl v MoJ
se
z
nich
tři
sestaviti
slabé dem přivoděnou živějším ruchem
dají
znoyunominováni
poklad- ravě
asi
15 léty do
před
který
Muži
tito
Šli
bojovat pro obchodním a vyšší mzdou Máslo ník Aaron Buckstaíf šerif S
S HLAV NAŠICH VÁLEČNÝCH HRDINŮ pluky
Knihovny Americké
vlast a nepřejí si potírali sádlo čerstvé vepřové slanina Branson okresní soudce Frank Washingtonu se odstěhovaly má
svoji
I3il gloriola slávy nějak rychle mizí
8 Knihovnou
dědictví v pechách ale p
vzpouru za peníze ani pro zába nakládané hovězí kukuřice oves Waters klerk soudu W C Fry nějaké
S300
bez
Havlík
poklesky u vedení vu"
Do Čech
Shaíterovy
nemůže se jeho adresy
přílohy:'
4so
Výpovědi těchto lidí kteří žito chmel ovce tabák přinášejí superintendent W A Hawes
8 přílohou
~
tak křiklavé že ani
byly
kampaně
dopátrati
k
Je
z
prémii
vlastního pozo- lepší ceny ve vývozu nežli loni—
Filipiny poznali
Každý předplatitel oprávněn
W S Scottj koroner
nebyl povýšen za generálmajora
rování vyváží všechen ten "vla- vůbec všecko mimo pšenici a ba- Dr F A Graham komisař Sazastrčen až do Caliíornie Samp
OhláSky
Zprávy spolkové
Úbytek v tomto případě muel Tilton i
son stal se terčem posměchu oso stenecký" ryk imperialistických vlnu
Drobní a rflsná obláíky uvereJBujeni peuit
křiklounů dle nichž Filipiny jsou jest ovšem více než nahraŽen
kdvž uenize k objednávce přiloženy jsou bováním si vítězství
kterého ne
— Na oznámení z Manily že
Řád Palacký řís 1 ZČBJ
drobné obláíky obyéejne velkosti nepře
hotovým rájem a povstalci pouze vzrůstem vývozu tovarů
luhu lící palec čítáme 75 centů za třikrát Za dobyl a Schleyova až dosud neob
o
nebrasské-hpodplukovník
banditů
prvního
čítáArnik ohíáieni blahopřání smrti a Jiná
tlupami
Všichni členové jsou tímto
m
m
tři nulce za kaíde uveřelném mezená popularita také nějak po
pluku Colton propuštěn byl
Xecbť
objednávce tolik vážlivě
proto přiloží mltl
se dostavili
vyzváni aby
Prvně napsal
zapadá
si přeje Ceny
ohláíku
na svoji vlastní žádost guvernér
NEBRASKA
'
peníz Jak velkoa
do
schůze
'
o jedni
ohláíek na delží doba oznámí se ochotni na něm New York Sun že prý
neděle
příští
Bflionový vyvoz
jmenoval na jeho místo majora hodinl
požádání
toho
odpoledne
bitvě u Santiaga dal rozkaz k
Jest
— Kuřte Pospíšilovy Porto o Frank D
Zásilky peněz
zapoEdgera a nižší důstojní- třebí jednak k vůli
se koup! na polti
jsou nejbezpečněji! když
od
se
a
vzdálení
břehů
placení
nám
z
pří
úroda
celém
a
téměř
ta
Dobrá
když pod
neb expressu "Money Order"
týž
doutníky Wilber Neb tÍ79 ci též postoupili
po
Netřeba ani
caíle Též v registrovaném dopité aneb po- velitel
se
schůspěvků
aby
odbylo
před
v
světě
zmenší
náš
jeho
snad
překvape
Hodgson
zásilka
ukázkou bankovní jest
vývoz
— Poštmistrem v Box Bute ve podotýkati že rozhodoval zde zí a
jista kde
chce platitl "cbeckem" na bank nechť zaile ně se tázal
jednak k vůli tomu že bude
zdali se nepodřekl
berním roce právě ku konci se
o 85 centů více proto že tolik musíme platit
okresu ustanoven spíše vliv politický nežli zásluhy uváděno 35
stejnojmenném
banku za kolekci aneb ať koupi směnku neminii-1- 1
nových členkyH ku
dáti rozkaz zrovna chýlícím o několik milionů dollase též z toho ohle- - řádu
Vork Ha
A vviison na místě po Povýšení stala
(draft) na Omanu Chicago neb New též
byl
jonn
i - a
sa
tm
J
s
odvětil
místi drobných peněz přijmeme
dů
rů u porovnání s fenomenálním děkovavšího se M D Atkina
prý Schley
au aDy aastojnikum dostalo se
kolkv Vžechny zásilky necbf Jou opačný
Schůze půlletní podle stanov
Číslice o vývozu
rokem 1898
zaslány pod jednoduchou adresou pouze tak-- o rázem: "Ano od břehu
již
jsme
cestovného a jiných výhod během
i
Na železničním mostě blíže
bude
se odbývati až v Červenci
u
nich
až
moc
skončiv(tríně
během
měsíců
M
Španěly)
Pokrok Západ
jedenácti
plavby z Manily dle jejich hodnoblízko" Hodgson upozornil po ších květnem obdržené právě po- North Platte usmrcen byl vlakem stí
Nové členkyně
Omaha Neb
jež mají být
té svého velitele že by mohli kladní statistickou kanceláří vy dráhy U P jistý asi 6oletý Ital
nechť sejdou se v jídel
uváděny
—
Z
Praeue
Neb se nám sdě ně hotelu
s ním po tra
Omaha Nebr 23 června 1899 vraziti do lodi Texas a tu prý od kazují že za těch jedenáct měsíců chlapec kterýž šel
Praerue o 1 hodině od
'
luje: V neděli ráno utonul mladý poledne aneb tak
sekl Schley: "Cert vezmi Texas celkový vývoz byl asi o šest mili tich
brzy po tom
DO ŘADY DEMOKRATICKÝCH SVĚTCŮ ať se starají sami o sebe!"
Roz onů dollarů menší nežli v těchže
— Nejparnějším místem v Ne krajan řrank Vavák syn p Vác jak jim možno
Vaváka
v O maze usazeného
L Berka
brasce bylo dle všeho Wymore Mladík nyní
Vác Šebek
přibyl nový — pan Henry O Ha mluvu tuto opakoval Hodgson měsících roku předcházejícího
ten
sloužil
nedaleko Cedar
předseda
tajemník
vemeyer šlechetný to muž a takto podveliteli Heilnerovi z Texasu
je skoro jisto že také úhrn za celý kde v prvních třech dnech tohoto Bluffs u německého
farmáře
tak pronikla na veřejnost
hlava druhého největšího trustu
Oba rok bude o něco menší nežli loni týden měli neustále sto a
C
l
Háj
9ff
Lily
sto
přes
neděli šel se do blízkého rybníku
zemi
s
důstojníci byli vyslýcháni kapitá Ze ale převýší kterýkoli jiný rok stupňů
neděli
odbývá příští
půlletní schůvykoupat s několika mladíky a př zi
Za 1 1 mě
— Na pozemku Allenově blíže tom
ve
Železniční bandité na západě za nem Chadwickem z křižáku New je rovněž tak patrno
místnosti
spolkové
p W
utonul
Bylo telegrafováno
York a co Heilner setrval ve síců berního roku 1899 vývoz mě
jisté- že se až po uši začervenali
wy mořské započato bylo pro otce do Omaby načež mrtvo Hrocha
vodárny
Všechny
členkyně jsou
íe slova Hodgsonova cenu ři 130629 572 kdežto
studem když četli o bravurním tvrzení
ve středu s kopáním velikých la
žádány by se jistě dostavily an
do
a
převežena
byla
Prague
věrně
svčd
žádném jiném roce s výjimkou studní z nichž bude město záso
opakoval poslednější
důležité jednání a uváděkousku lupičů ve Filadelfii do
úterý odpoledne z evangelického předléhá
ní
mově to Johna Wanamakera a ji čil že rozmluva se Schleyem zně 1898 nebylo vyvezeno zboží za bováno vodou
nových členky!!
kostela Rev J Pípalem pohřbena
la poněkud jinak ale přece jenom bilion dollarů během jedenácti mě
ných zbožných a hodných lidí
- Minu
Mary Samec taj
—
na
'
hřbitov
Hledá
te
šat
evangelický
český prodavač
přiznal že něco takového bylo síců
stva Dobrá mzda a stálé místo Iou neděli odbývala Těl Jednota
Jeden panpáter v Milwaukee mluveno
VeKoTjbar JČD státo Sebraska
Schley zatím zacho
Následující tabulka vykazuje
se pod adresou: bokol výlet do stinného háje
vynalezl že prý tornádo v New vává úplné mlčení a praví pouze
dějtež
Přihlášky
odbývati bude schůzi v neděli dne
celkový vývoz ze Spojených Států "Klerk" care oí Pokrok
Richmond "nebylo dílem božím že
Západu Jana Macha s dobrým výsledkem 25 června o 2 hod odpolední v
je to hádka dvou mladších dů v každém roCe od 1889 do 1899
Omaha Neb
nýbrž skutkem nějaké neznámé stoimku do niz on nechce se
dt8iX4
— Guvernér Poynter konečně Národní síni
skončivších
jedenácti měsících
zlé moci'' Dle všeho má obec míchati
— Poštmistrem v Over v okre přestane býti
E Bandhauerova tajem
Svým obdivovatelům by květnem:
nájemníkem a zbaví
trochu chytřejší nežli Benedikti se ovšem
su
Custer
lépe zavděčil kdyby 1889-- :
ustanoven
Emil
se
obav
v
že
budoucnosti dostane
byl
Sbor Martha Háj ěís 10
$ 694133804
ni kteří řeknou že "smrt v tako učinil určitou
na místě S C Waldrona opět někdy výpověď jako obyčej
Nyn 1890
výpověď
Kašpar
svou pravidelnou schůzi v
804717334
odbývá
vém případě jest požehnáním'
pouze zůstává otázkou jak dlou 1891
"
totiž pro něho neděli dne 25 června o
jenž se poděkoval
ný "rentýř"
Byla
826886076
zbožně
"amen"
půl 2
ovečky dodají
ho zůstane Dewey slaveným hrdi
— V Ames shořela v pondělí zakoupena residence na niž mi hodině v síni pana Jos Havlíčka
1892
96538981
Mrn7f cirppTTrovt? ntViTf 9v nnt nou a miláčkem národa po svém
"
782218625 časně ráno maštal Standard Cattle nuiy sněm peníze povolil a tak Jelikož jest to' čtvrtletní schůze
1893
do
'
vlasti
našeho
návratu
Dle
trustům
jest
"marný
proti
1894
834676085 Company s jedenácti' koSmi a ně "domácím" jeho je veškeré občan jsou žádány všecky sestry by se v
proto skládají ruce v klín a ne náhledu země a národ nikterak 1895
752569335 kolika postroji Škoda kryta je stvo Nebrasky a jedině od něho plném počtu dostavily
chávají se od těchto úpírů dále tím neutrpí bude-l- i zbožňování 1896
Z tří do
Rosie A David klerk
Oheň zaviněn byl dostati může výpověď
815901067 pojištěním
mú
vyssávati Ze tomu tak není uká vysokých důstojníků uvedeno na 1897
jež
nejlépe
zamlouvaly se wdě
z mužů spících
977800522
nejspíše
některým
zalo se nejlépe v Ohio Tam ge pravou míru
veřejných pozemků a budov za
1898
1136303607 v maštait
nerálnf návladní Monnett pusti
koupen
1 ENTO TÝDEN BYL ZLÍM PRO IMPE
1899
1130629572
— Paní Samuelsonová 5oletá sona nabyl příbytek DE Thomp
se v zápas s nejmocnčjším trustem
15 a n ulici jižné od
z
Neustále
oznamujeme že zásoba kalen
pohodlných Podrobné zkoumání číslic obdr Srédka bydlevší deset mil jiho
na světě — Standard Oil Company rialisty
státního
za #24000 i s dářů
kapitolu
ve Washingtoně aneb
kanceláří
kan
statistickou
žených pokladní
úplně jest rozebrána a tudíž
od Cedar Blufís v okresu většinou
— a to s výsledkem tak dokoná
Tak isme se
nábytku
redakčních svatyní vychvaloval celáří přesvědčuje nás že zmen západně
nechť
laskavě vyberou si z prémií
sebevra'ždu
Saunders
šveže
sebral
trust
spáchala
lým
svých pět
před nedávnem zmínili
jako druhou zahradu raj šení ve vývozu jeví se úplně v ho neděli odpoledne
Po delší dobu zůstával v poslední době guvernér
stek a táhne do New Jersey Jeho Filipíny
které
jsme minulou sézonu nabí
v hotelu
skou oplývající mlékem a strdím spodářských výrobcích jichž cena chuiavěla a to asi dohnalo
k Lincoln kamž
mluvčí ovšem říkají že jde dobro
ji
zeli
něco
přesídlil se z naja
jiného Máme dosud a
1 najednou jsou jim předkládána byla skoro o
padesát milionů dol zoufalství
volně a že Monnett svým vytrvá
tého domu kterýž byl prodán
nabízíme
za
že
íakta
tak
prémie různé ročníky
V
menší
larů
nežli
loni
roce
musejí nevy
— Ve Fnend konali tento tý
lým stíháním ho nevyhnal ale — bnutelně pádná
ochladnoutl
třeba že 1898 jak každý se pamatuje úro
Libuše
—
ve středu opět živly vzte
jež obsahují četbu velice
kdo tomu věří spasen bude
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platil 1844269 zař 2 70 000 tedy týž poněvadž byl neustále příliš koli vývoz pokud mnohosti se tý vše co k hospodářství se potřebu Lincoln též řádila vichřice pro jich
Netřeba zaměstnán na bojišti předloží! če jest letos skoro tak velký jako je Krajané učiní dobře když se vážená
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