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pokladničním odboru ve Washinglieut guv John a Ilomps za

státního auditora O S Reishus tonu Přístup ku sklepení vedeZ MARIKY skrze těžké ocelové dvéře opaza pokladníka E W Knatvoldza
třené zámkem který se jengen návladního J F Steidel za

klerka soudu 11 R Imstahl za"5 O určitých hodinách odemknouti
ZPRÁVY AFICKÉ žel komisaře F C Gibbs a za nechá

Záplava deští v loví
státního sekretáře Spurgeon Odell

Přehled ze svéta politického a kronika udatí Farmy ve Wlsconslnu V noci dne 3 července zažil
Iowa záplavu deště jakou nemělDle censovní zprávy týkající se

hospodářských poměrů ve Wis
který právě skončil vývoz ten do

consinu nalézalo se v státu v roce
již po mnoho roků Na některých
místech byly to téměř průtrže
mračen Těmito záplavami utrpěly

Z POLITICKÉHO SVĚTA

Z Washingtonu

sáhnul sumy 33 milionů dollarů
1900 169795 farem jichž úhrnná

H rr ít nnrMi nr7 wwvwvvw if
m n ni n Uiu H

bbbi BB ammmmmm

-
Qjj

Připočteme li k tomu vývoz zboží
cena obnášela 7608147660 nejvíce okresy: Hamilton Frankdo Aljašky jenž obnášel 15 milVyedndvinl o průplav tafo?alo —

lin Wright Cerro GordoHardindollarů tu shledáváme Že vývoz
této zaujímaly pozemky 77 proč
Cena hospodářského nářadí a stro Butler Black Hawk a Grundynáš do těchto držav se zpateroná
jú obnášela $39 237000 a hospo také některé okresy v severozásobnil od roku 1897 neboť obnáší
dářského zvířectva £96337649 padni části státu byly postiženynyní 50 mil doll proti 10 mil

doll v r 1897
Úhrnná cena hospodářského ma Všechny řeky ve střední Iowě se

jetku obnášela {811712319 — rozvodňují a také potoky přelévají
Úhrnná cenafarmerských výrobků se přes břehy Reka Des Moines

Zasedání 57 kongresu v r 1099 přesahovala onu z roku vystoupila o tři stopy Velká vět
Seiny při skoníent zasedáni kongresu- -

1889 o ras procent a obnášela na vlaků následkem těchto lijáků—Surový útok texaskťho senátora

Vydáni amnestie pro Filipínce —

Obrovský virůsi vývozu do naiich
drlav

Ještž předminulé soboty večer

po 9 hodinž podepsal president
obyčejným ocelovým perem zákon

týkající se panamského průplavu
a senátor Hanna obdržel od presi-
denta pero to na památku

Dne 1 července zřízena byla
sčítací úřadovna na pevných zá-

kladech Všichni dočasní klerko-v- é

byli již před tím propuštěni a
kteří byli ponecháni ti byli při-

děleni k razným oddělením úřa-

dovny a udíleno jim jich pověře-
ní načež složili obvyklou přísahu

Hcelku i574457i 3 byla spozdéna a vlak dráhy Great
Western nemohl doraziti do DesPomsta zrazené milenkyNěkteré nejdůleŽitčjší práce vy Moines následkem výmolů u Rein

Anna Hildebrandtova ošetřova
bečku Mosty a tratě drah bvlvřízeny byly v konečných sezeních

kongresu Tak předloha na ob telka z Orange N Y učinila s
značně poškozeny Ředitel povětr

před nějakou dobou známostčanskou správu na Filipínách byla nostní kanceláře Sage praví
přijata v dohodčím výboru nejvíce těmito lijáky poškozen

jistým MacCullumem klerkem

zaměstnaným u plynárnické spo
lečoosti a týž dle výroku Hildě

Senátor Elkins který jest vůd byla koma a poněvadž letos
Iowě bylo osázeno o 500000 akrů
více kornou tu odhaduje že asi

brandtové jí slíbil svatosvatě že

cem kliky kující pikle proti presi-
dentovi proslavil se smutně m

řeči v níž se přimlouval
V práci úřadovny nebylo žádného

pojme za manželku Avšak Mac
500000 akrů korný bylo deštpřerušení Ředitelem stálé cen

Zaplaťte nám $1000 a my pokusíme se

usaditi vás na Roselmd reservaci kteráž má

býti otevřena tento podzim

Jsme náležitó seznámeni s polohou a zná-

me každou čtvrt sekce na reservaci té a naší
péci bude abyste byli po všechen čas důkladné
o ní poučováni

Přijdete-l- i sem sami abyste vykonali to
co my vykonáme pro vás bude vás to státi $100

Cullumova láska počala najednou
mizeti ze srdce a Hildebrandtovasovoí kanceláře jest Merriam zničeno a tyto škody budou prý

ještě vzrůstat! nepřestane li onen

příval deště - Na dráze Great
Ve schůzi kabinetu dne 1 čeř marně se namáhala aby ho přinu

tila k dodržení daného slibu Zavěnce rozebírána byla podrobně

za přivtělení Kuby lei Platt z

Conn a Hanna z O ae ostře proti
tomu ozvali V senátu přijato
bylo povolení aby se vyplácelo
admirálu Schleyovi služné podad-mírál- a

v činné námořnické službě
avšak mluvčí Henderson známý

Western strženo bylo vodou 600otázka průplavu přes isthmus kročila i u správy plynárnické stop tratě a most blíže Hicks leč
i u Oelwein a Waterloo byla traťspolečnosti aby tato přiměla Culbylo rozhodnuto aby vrchní ná

vládní Knox zjistil předně: mo luma by ji pojal za manželku
poškozena Reka Boone vystoupíhou-l- i Spoj Státy dostati zákonité

kdy2 s touto svou zadosti nepo
chodila tu uzrála v ní myšlénka

svou nepřízni vaci scnieyovi ne

připustil tento návrh k projednán
čisté majetkové právo na panam

la 5 stop nad normál ve Webster

City a východní část města jestský průplav za druhé: má býti v nižším domě a tak záležitost ohrožena povodní Západní částvyjednána smlouva s Columbií
že se na Cullumovi za jeho zrádu

vymstí Dne 1 července navštívila
ho v jeho bytu a za krátko na to

města Waterloo zaplavena byla
tato jest odložena k příštímu krát
kému zasedání Nižší dům přija

aby vládě naší uděleno bylo právo
vodou a několik lidí zachránilo seku zbudování průplavu a za třetí zaslechla domácí u níž Cullumtéž povolení 1500000 na schodek

má ustanovena býti komise která před utopením jen s nej větším na
máháním a mnoho žen a dětí mubydlil mezi oběma prudkou hádkuvýstavy v Buffalo a $ 160000 na

by práci řídila MacCullum prý vykřikl na Hildě selo býti odvezeno z ohroženýchKnox učinil jii krokyaby zjistil brandtovou: "Co zde děláte? Chci
schodek výstavy v Charlestonu
ač se Cannon proti tomu vzpouzel
poukazuje na to že jest to mamo

domů na lodicích Tratě každéu francouzských soudů zákonité
abyste mi dala již jednou pokoj dráhy vedoucí do Waterloo jsouvlastnictví společnosti panamské Pište nám a my s vámi sdělíme náš plánneobtěžovala mne!" Na to zklamatratmetvím když se má nehospo vymlety a doprava na nich musela

dářství výstavní zaplatiti z lidové ná dívka vytáhla nepozorovaně
revolver a nasadivši ho na tělo

být zastavena Reka Cedar vystou

Možná že bude také francouzská

poslanecká komora vyzvána aby
vydala zákonodárné prohlášení

pokladny pila u Waterloo 015 stop a neby nnmri"tMacCullumovo vystřelila TenKonečné zasedání senátu stalo BOTUla ještě nikdy tak vysoko len 009askácel se ihned k zemi a Hildě m mse svědkem jedné z ncjhnusnčj
zákonitosti nabytí majetku pra
plavní společnosti od naší vlády

1880— Všechna doprava sever
sicn scen jake kdy v senátu se brandtova vyběhla rychle z domu

a odhodila revolver Spěchala
ně od Cedar Rapids na dráhách
musela být zastavena U Coddvilleudály Texasský senátor BaileyPresident Roosevelt vydal dn

a července prohlášení míru na SPENCER NEBRASKApřímo na policejní stanici v Orangena zcela zdvořilou odpověď sená
jedna třetina míle tratě Rock

Filipínách a zároveň-
-

tím udělena a tam udala že střelila MacCultora Beveridge z Indiány vrhl ae Island dráhy byla vodou stržena a
byla amnestie všem osobám na luma a že jest šťastna že to učina tohoto s výkřikem: "Zatr mnoho výhybek a mostů bylo odouostroví filipínském pokud se nila "On toho zasloužil za tojá tě zabijul' Bailey uchopil

JPište česky německy neb anglicky a v téže řeči vám bude
odpověděno

plaveno
súčastnily povstání za přestupky Beveridge za hrdlo a počal ho jak se mnou jednal doložila po

učiněném doznání Hildebrandtozrády a vzbouření a za všechny škrtili v tom okamžiku přiskočil Trestanec z oregonského vězení
na útěkupřestupky politické povahy během senátor Spooner a odtrhl mu ruku va byla ihned odvedena do vězení

MacCullum zraněn byl do žaludkunačež přikvapili strážci sněmovní
Harry Tracey o jehož odvážlipovstání Amnestie tato netýká

se však takových osob které se

dopustily zločinů od 1 května
a rána jeho je velice nebezpečnáBaileyho odvedli Surový tento vém útěku z vězení jsme svého
ač ne naprosto smrtelná času přinesli zprávu objevil se veútok byl vyvolán tím že na útok

Baileyho na jednoho úřadníka
ztrávil noc na jednom hřbitově

státu Washington a jsa pronásle 1Co zavlnily rakety na 4 džulaje" časně z rána pustil se na jednu Kodvětil Beveridge že útok tento WALTER MOISE předseda H V HAYWARD taj a pokldován svedl dvě bitky se svýmiCelá obchodní část městečka renči náležející jistému Fisherovi

190a v některé provincii souostro-
ví kde byla občanská správa za-

řízena a ani takových osob se ne-

týká jež byly usvědčeny z vraždy
násilí žhářství a loupeže

jest neoprávněný Bailey byl od pronásledovately a 3 z nich zabilLee 111 byla zničena ohněm kde si zaopatřil potraviny pak
4 poranil Tracey se nalézal nasouzen za toto své sprosté chová

ní i demokratickými senátory
odešel do blízkého lesa kde spalpátek o 2 hod ranní Oheň po

cestě do Seattle kde chtěl pře odpočíval celý den a celou noc
Každá osoba kteráž se bude Dohodčí výbor na povolení lodní

vstal zalétnuvší jiskrou z ohSo

stroje který vypalován byl na po

WILLOW SPRTC

BREWMJCO
v sobotu Časné ráno objevu sepaanouti cianceyovu nernu a

byl u Bothwell a okamžitěuspořádal neshodu mezi senátem
čest dnu neodvislosti Jiskra za Tracey opět u Meadow Pointu

a zastupitelstvem tím způsobem učiněny přípravy k jeho zatčenípadla na střechu jednoho stavení sice u břehu zátoky skoro na těch
že jedna z nových bitevních lodí

chtít súčastniti tohoto omilostně-

ní musí eložiti a podepsali násle-

dující přísahu před nějakým úřa-

dem na ostrovech splnomocněným
přijímali přísahy a sice:

Leč Tracey se postavil na odpor a
samých místech kde před tím byla zde spůsobila oheň Když to

bylo spozorováno tu oheS nabyl
zabil příručího šerifa Chas Ray

buďe stavěna vo vládní loděnici a

ostatní v loděnicích soukromých
přistál s gasolmovou lodicí Zde

podnikatelů
již takových rozměrů že ho ani

celý sbor hasičský nemohl uhasiti
přinutil jednoho žaponského ry-

báře aby ho převezl na protější"Já slavně přísahám že

OMAHA NEARASKA

vyrábí výtcíný ležák z českého climele nojlepšího jeímene

"WILLOW si n INes VODT

monda a Johna Williamse a dva
novinářské zpravodaje těžce zra-

nil na to dal se na útěk a pozdě
a povSstné áV zastupitelstvu se konečně za

břeh do Madison Point vzdálenéOheň šířil se s takovou rychlostísedání ukončilo debatou o koupí na večer dne 3 července přepadl o 12 mil od Seattle na to rybáře
dánských ostrovů a o domnělých

že 25 rodin nemohlo zachránili
ničeho ze svého majetku a museli jednoho farmera vzal mívkoně a

propustil pohroziv mu že zmíni 1podvodech při tom spáchaných uniknouti pouze a holými svými li se o této cestě bude soudruhykonečné všeobecné uznáno po
na tom prchal dále Guvernér Mc-Brid- e

vypsal $2000 odměny na

polapení Traceyho a zároveň roz
životy Oheň ohrožoval celou vý

probrání svědectví že v této kou Traceyho zabit Vrah vydal se t
renči jistého Johnsons a pozorochodní část města a jedině tím že

pi nestalo se nic nečestného
val obytní stavení asi hodinu aby

kázal dvěma setninám milice aby
se vydaly na jeho pronásledování

NejlepSÍ a nezkuSenejšf znalci piva tvrdí že pivo vařená WILLOW
BPRING3 BREWING CO Jest nejzdravřjším a nejlepSím výrobkem
toho druhu

Zkuste je a doznáte pak sami že jste lahodaíjšího piva nepili 47m6

pomáhalo při hašení celé obyva-
telstvo podařilo se jej obmeziti naKdyž se přiblížilo půl šesté tu

dolní sněmovně počali členové
se přesvědčil mnohoh se tam na

noci dne 3 července objevil seobchodní část Škoďa obnáší přespěti různé národní písně předse
lézá mužů Když vypátrsl že jsou
tam pouze dva tu vstoupil do stafiooooo a jest jen částečně po Trcey ve Fremontu a když ho

policista Dreece chtěl zatknout
(Ci S fO (Oi ri fOi fO: rOida přednesl poděkovací řeč čle

jištěním kryta —V Kalifornii celé vení a pravil že chtěl zabit kaž
nům za jich píli a snahu a pak byla malé městečko Stockton zničeno Odvážný

T J Potts ze South St Louisů
dého na renči ale když spatřilsněmovna rozpuštěna Také za

tu ho zabil a poraniv těžce jedno-
ho občana opět prchal na ukra-

deném koni dále Tracey před tím
malou hezkou dcerušku Johnsosedání senátu skončeno poděko

bylo ohněm povstalým při výbu-
chu obrovské prskavky Škoda

vací řečí předsedy obnáší více nežli $35000 —Také

novu tu ze si to rozmyslu a neu-

blíží nikomú pakli každý vykoná
bez odporu jeho rozkazy Žena

South Point přinutil posádku
parní lodici aby ho vezla se

jest sice teprv 14 roků stár ale je
už odvážným vzduchoplavcem a

praví že se vzduchoplavectví
úplně věnuje Dne 26 června vy-

stoupil v 10 hodin večer v Hasha- -

Příští krátké zasedání kongresu Paris 111 spůsobila jiskra z
bude bezpochyby svoláno na pro

rakety oheň a zničen byl celý ohnsonova připravila mu snídaniverním směrem v Puget zátoce a

kapitán Clark líčí tento odvážnýsinec
postavila mu ji na zvláštní stůl

gens parku a vynesl se do výšein vraha následovně: "Dokončiv
čtverec obchodních budov čímž

spůsobena veliká škoda jež jest
pouze částečně pojištěním kryta

stojící u stěny "Tak to nechci"KRONIKA UDÁLOSTÍ 3000 stop načež pomocí padákusvou snídani chtěl jsem jiti na loď

když v tom jakýs cizinec namířil
na mne svou pušku a pravil: 'Ka- -

pravil Tracey "postavte mi sní'
dani na stůl do prostřed a přiseď
něte všichni ke stolu" Tento roz-

kaz vrahův vykonán byl bez pro

Přestěhování

Iínito oznamujeme ct
a přízniv-

cům "rokroku Západu"
že jsme v minulých dnech
přestěhovali závod náš z

budovy "Národní Tiskár-

ny" do nové budovy Fcst-nero- vy

číslo 1309—1311
HOWAKD ULICE Poho-
dlné zařízené místnosti
"Pokroku Západu" nalé-

zají se ve druhém poscho-
dí vzadu

sestoupil Na tři tisíce osob bylo
svědky jeho vystoupení Hoch

požádal větroplavce který z parku
onoho vystupoval už po několik

týdnu aby mu dovolil vystoupiti

Důkladná nová mincovna strýce
Sama

Nová mincovna Spoj Států jež

itáne chci abyste mne dopravil

Státní republikánská konvence
v Minnesot!

Dne I Července odbývána byla
St Paul rep státní konvence a

ní znovu navržen byl dosavadní

dlení Na to Tracey četl večernípoblíže Tacomy a to rychle Na-

řiďte svým lidem aby se podro- -

uznávám a přijímám svrchovanou

právomoc Spojených Států ame-

rických na filipínských ostrovech
a budu zachovávali pravou věr-

nost a oddanost k ní ukládám si

tento závazek dobrovolně bez

tajných zámyslů neb účelů po vy-

hnutí se tomu lak mi pomoz
Káli"
Odbor pokladniční vydal dne a

července poukázky ve prospěch
států Illinois Indiána Iowa

Michigan Vermont a Ohio na

úhrnnou sumu 13318584 Po-

ukázky ty kryjí nároky těchto
států za výlohy při sbírání a vy-

pravení vojska za války občanské

na co kongres dne 1 července

učinil povolení
Dne 4 července započal tajem-

ník ílay vyjednávání s vyslancem
Conchou 1 Columbie o předcho-
zích pracích smlouvy dle níž

Spoj Státům má býti uděleno

právo stavěti panamský průplav
Tvrdí se Že Columbie bude poža-
dovat! od naší vlády náhradu asi

l7oooooo za vzdání se výhrad-
ních práv kterážto suma bude
Columbii vyplacena po schválení

smlouvy
Naše vláda žádá aby pruh úze

mí 6 mil široký podél průplavu
dán byl pod právomoc Sp Států

Výpomocný vrchní návladní Rus-s- el

odebéře se do Paříže aby tam

vyšetřil osobně záznamy o vlast-

nickém právu panamské spole-
čnosti' -

Obchod mezí Spojenými Státy
a našimi zámořskými osadami se

vyvinuje utěšenou měrou V r

1897 nežli Porto Rico Havajsko
a Filipínské ostrovy přišly pod

právomoc Spoj Států tu vývoz
na tyto državy obnášel pouze

V r 1901 již vývoz
ten stoupnut na 30 milionů dolla-

rů a T posledním fiskálním roce'

oviny kde nalezl podrobnosti o ten konečně svolil a odvážnýli mým rozkazům' My byli svém útěku a pak přinutil John

vystavena byla ve 1'iladelfu jest
pravou pevností a jsst se svými
zařízeními úplně bezpečna před
těmi nejobratnějšími lupiči Jako

všichni bezbranní a nezbývaloguvernér Samuel R VanSant za hoch učinil s úspěchem prvý svůj
pokus

sona aby mu dal balík různého
místoguvernéra navržen Kayjones

#1 __ n v atstva a stravu na 8 dní pak seán nic jiného nežli podříditi se
ůli bandity který nám nedovolil 11 V útulném hotelu Karla Tábitevní lodi podlahy stěny aza statnino seiireiare reier

Hausoa za státního auditora
obléknul do Johnsonova nedělního
obleku a na to celou Johnsonovu
rodinu svázal a vstrčil všem rou

bora 15 mil jižně od St Joseph
Mich dleli ode čtvrtka Chicažané

na celé cestě abychom stáli dva

pohromadě a mohli se umluvili naSamuel G Iverson za pokladníka
Rudolf Stefek s manželkou z čII Block za státního návlad- - ějakém plánu proti němu" —

bíky do úst pak rozkázal dělníku
Tracey se vychloubal posádce lo- - 40 sev ťrancisco ave a sestraAndersonoviaby mu odnesl balíky
ice že na útěku zastřelil svého

stropy sklepení jakož i přiléhající

chodby jsou obrněny ocelí pláto-
vou zpraco"anou dle Harveyova

systému a vedle toho důkladně
ozbrojení hlídači střeží poklady
zde uložené Repetýrky a Gatlin-gov- a

děla umístěná na výhodných
místech připraveny jsou k oka-

mžitému upotřebení a tak mohou

potravou a šatstvem do loďky a Štefkova Marie z č 464 již
Claremont ave Tito s jinýmispoluvězně Merrilla který 8 ním

ního W B Douglas za klerka

vyššího soudu C A Pidgeon za

Železničního komisaře C F Stap-

les — V platformě vysloven byl
souhlas národní platformou
dále dán výraz politování nad

prchl zároveň z vězení Pohádali ještě výlete ík rozhodli se v so
botu kolem 5 hododpol že se v

posadiv ho k veslům rozkázal
mu aby co nejrychleji hnal loďku

po zátoce Asi za dvě hodiny na

to podařilo se paní Johnsonové

sprostiti se pout načež vybavila

se spolu a umluvili se že spor
svůj vyrovnají soubojem Každý
měl jiti opáčným směrem do vzdá-

lenosti desíti kroků načež se měli
ragickou smrtí Williaraa McKin- -

řece vykoupají Při pokusu do-

stati se na druhý břeh Marie Štef-ka- va

náhle se potopila Bratr jejíleyho schválena administrace pre ostatní členy rodiny a hned na
Rudolf vrhl se za ní avšak i onsoučasně obrátit a vypálit proti
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Nabídnuti k sňatku
Jsem 24 roky stár vlutnlm farma o

160 akrech a mimo to polovici dobřo
Jdoucího obchodu Jelikož zda není
českých dírek hledím touto cestou t%
mtnielku dírku neb vdovu ve diáři od
13 do 30 roků Vdova ae dvema ditkuml
není vyloučena Podobizny se vymřoí a

'

za dplaou mlcenlivott te rui'L l'íte a
zaileta potfobizuy pod adreiou: N B 8
Bubstaiiou ia„ Kamu City Mo 404

sidenta Roosevelta vyslovena sou-

strastí nad úmrtím bývalého sená bě Tracey však se náhle obrátil zmizel pod hladinou vodní Týž

hlídači vzdorovati i velikému po-

čtu útočníků V celku jest zde 7
hlídačů již střeženi jsou zase ještě
tajnými policisty tak aby se pře-

dešlo každému možnému spiknutí
hlídačů Každé dvéře a sklepení
opatřeny jsou elektrickými pří-

stroji a již přiblížení se k těmto
dveřím uvede tvto přístroje v čin

činiv osm kroků a Merrilla střelil osud stihl i mladou choť Síefkovutora Minnesoty Cushmana K

Davise a schválena vzorná správa do zad okamžitě ho usmrtiv Ani

to uvědomila šerifova příručího

McKaye který žije v Madison

Point o útěku Traceyho Šerif

Cudihee ještě s několika příručími

pustil se za ním v elektrické vleč-éiláfcf-

Lion ale jest malá

naděje že podaří se mu mnohoná-

sobného vraha dostihnouti

jež pospíchala k místu kde muž

její o švakrová utonuli Mrtvoly
utonulých ačkoliv po nich bylo
ihned zahájeno pátrání mužstvem

guvernéra Van Santi --—Popuhsté
odbývali svoji státní konvenci v

Miooeapolii dne a července a

dvě oddělení milice ani celé zá-

stupy šerifových příruČích nedo-

vedly zastavili odvážného vraha

Traceyho na jeho útěku Tracey
uniknul z předměstí v Seattle kde

z nejbližší záchranné stanice nenost a přivolána jest jimi policie
dále tajná služba v poštovním a

jmenovali následující kandidáty:
Za guvernéra T J Meighen za byly nalezeny


