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ěrech Spojených StátůHOVÉ ZPRÁVY D0MÁČf'O příručímí svými o zatčení jich se

pokusil byl z ležení jejich vyhnán

ITejlepší TVRDÉ aMĚKÉ UHLÍ
Rock Sprlngs Ohio Ranná Walnut Block atd

Nejlepří Illlnoiské v kust-c- f350 drobné 5 20 Cherokee drobné za
1425 nejlepSf ublf na vařeni Naftě Beacon Nutubl($3 50

jest velké čisté a dobré Přesvědčte se o tom

COUTANT & SQUIRES
Telefon 930 Sklad 17 a Masn Ffoárna 1402 Firnam St

j Komise míru

pokračuje v pracích svých zvolna
ku předu tak Že sotva as jak
předzvídáno v polovici týdne x

podepsání smlouvy dojde Ve

schůzi čtvrteční učiněn komisí

španělskou návrh na jmenování
sedmičlenné mezinárodní komise
kteráž vyšetřila by příčiny vyho-

zení "Maine" do povětří bude-l- i

shledáno že stalo se to vinou

španělskou tu vláda Španělská
vyšle prý válečnou loď aby v pří-

stavu new-yorské- m vlajku ameri-

ckou pozdravila v případě pak

Ve Philadelphii zahájeno bu-

de dnes přelíčení se spolkovým
senátorem Quayem a bývalým po-

kladníkem státním Haywoodem
kteří z čachrování s penězy státní-

mi velkou porotou obžalováni byli

Z Kansas City oznámeno ve
čtvrtek že uprchlý dobytkář G
C Gillett byl v Mexiku dopaden a

$100000 na hotovosti u něho prý
nalezeno

U Jennings La vyšinul se
ve čtvrtek k večeru z kolejí trans-kontinentál- ní

rychlovlak dráhy
Sunset při čemž tři zřízenci těžce

mocnostem praví že

vmi ačkoliv iest tax

obyčej jeco menších nedoroz-

umění Zvláštní zmínka děje se
o přátelských vztazích Anglicka
během minulé války a vyjadřuje se

naděje že zájmy země nebudou

ohroíeny snahou o rozkouskování

Číny Ohledně otázky měnypre-siden- t

opakuje své odporučení
učiněné v jeho minulém poselství
aby papírová měna papírové noty
vládní když jednou vyplaceny ne

byly vydávány jinak než na vý-

měnu za zlato Odp roučí zákon-nit- é

kroky jimiž dv se ustálila
měna na nynějším základě avšak
nečiní žádné zvláštní v tom ohledu

odporučení co a jak by se státi
mělo Ostatek zprávy pojednává
o různých odborech vládních a

odporučení jich přednostů se po
většině schvalují

Volby

Úplné zprávy ze všech okresů v

Minnesotě již došly a dle nich má

John Lind fusiouistický kandidát
pro úřad guvernéra Švéd větši-

nu 20189 kdežto republikánští
kandidáté pro ostatní úřady obdr-

želi většiny od 26677 pro ná-

městka guvernéra Smitha do 44-82- 8

pro státního auditora Tak
v Minnesotě Švédové A v Ne-bras-

Češi? Marně mluvit!
Státní volební komise v Ken-tuck- y

rozhodla spor o certifikát
volební v devátém kongresním
distriktu v zájmu republikána
Pugha a v jedenáctém rovněž ve

prospěch republikána Boringn

KRONIKA UDÁLOSTI

Detroit chce výstavu
V Detroit odbývána byla ve

čtvrtek v úřadovně mavora schůze

předních občanů a obchodníků za

účelem porady ó tom jakým spů- -

sobem oslaviti by se měla 20oletá
oslava založení města páterem
Marquettem kteráž na rok 1901

připadá Náhledy shodovaly se
v tom že nejlépe bylo by nspořá-dat- i

výstavu kterouž by pokrok a

vyviň středozápadu znázorňován
byl Zvolen výbor kterýž o pro- -

veaeni mysienKyteto zásadití se
má

Veřejný dluh

obnášel dle zprávy odboru poklad
ního dne 1 prosince po odraž ní

hotovosti v pokladně $11 27473-48- 7

což jest o $16506565 více

než před měsícem obnášfl Celý
mun Dez odrazeni hotovosti v po
kladně obnášel $1419850277
z čehož připadalo $1036396630
na dluh zúročitelný $1241630
na dluh z něhož úroky platit se

již přestaly a $382212017 na
dluh nezúročitelný

Guvernér illinolský v obžalobě"

Velká porota kteráž krveprolití
v uhelných dolech ve Virden vy-

šetřovala skončila ve čtvrtek v

Carlinville 111 svou práci a sice

vynesla celkem 10 obžalob 54
osob se týkajících Mezi obžalo-

vanými nalézá se též i guvernér
Tanner kterýž obžalován jest ze

zanedbávání poviuností a zprone-
věření se úřadu svému Riditel
společnosti "Cicago-Vird-en Coal

Co" obžalován jest ze zabití ve

dvou případech Šerif a tři jeho
příručí obžalováni jsou ze zabití a

16 tajných společností zjednaných
obžalováno ze srocení

Úroda v Kansas

Státním hospodářským výbo-
rem kansaským vydána byla ve

čtvrtek podrobná zpráva o úrodě
letošní z níž vyjímáme: Ozimky
sklizeno 59674150 bušlů v ceně

i32431772 járky 1116586 bu

v ceně $505269 korný 126999-13- 2

buŠlů v ceně $30298098
ovsa 21702537 buŠlů v ceně

$4268861 Uhrná cena sklizně
pšenice ovsa a korný obnášela
$67540001 což jest o $735211
více než loni

Zvýieal nzdy
oznámeno bylo ve Čtvrtek Oliver

Mining Co 2000 zaměstnancům v

Ironwood a Bessemer Mich a

sice z výšena jim mzda 010 proč
Očekává se ie jiné společnosti
budou příkladu toho následovat!

ladiiai vzdorují
' Z Park Rapids Minn oznamo
váno jest že tlupa White Earth
Indiánů v okolí tamním zabývala
se honbou na vzdor zákonům
státním a Ie kdvž státní bainý

a skalpováním mu hroženo še
rif s 25 příručími vydal se za nimi
a obavy jsou Že dojde ke krvavé
bitce neboť Indiáni dobře ozbro-

jeni jsou a od honby upustiti ne-ch- tí

Loupežná vražda
udála se v sobotu v Duryea Pa
M F Corcoran majitel hotelu

Dyi v ložnici sve přepaden a za-

vražděn a sluha jeho svázán načež

pokladna dynamitem roztržena í

$200 na hotovosti a značně kleno
tů a cenných listin uloupeno Po

lupičích není stopy

Výbuch

parního kotle udál se v sobotu na

parníku 'Alamo' společnosti Mal- -

lory v okamžiku když přístaviště
své v New Yorku opouštěl a Šest
osob vesměs zřízenců bylo na
místě usmrceno a několik jiných
unikající parou opařeno

Sníh a kroupy
dostaly v sobotu v severním Te-

xasu Z Texarkana oznamováno
že dostali tam krupobití na jakéž
se nepamatují Krupobytí násle-

dováno bylo vánicí sněhovou pra-

vému blizzardu se podobající V

okolí Dallas napadlo též značně
sněhu a místy bylo spojeuí tele-

grafické přerušeno

Soudní škandál
V Clevelandu skončeno bylo

právnickou komorou vyšetřování
špinavého prádla jímž senátor
státní Vernon H Burke a soudce

Dellenbaugh vzájemně po sobě
házeli a výsledek téhož jest pro
oba pány tyto velice zahanbující
Zjištěno totiž že oba pánové tito

počínali si při soudech nečestně a
že rozdávali spravedlnost za úplat-

ky do tisíců sáhající Vyšetřován
případ paní E Manningové kte-

ráž když o rozvod žádala poslána
byla soudcem k Burkovi kttrýž
dovedl to k úplné spokojenosti
její "sfixovati" za $3500 z Čehož
částka řiioo panu soudci přišla
Zjištěno též že pan soudce prsty
své měl vé!aování zápisků soud-

ních a že rozvod onen povolil
cestou nepravidelnou a bez náleži

tých důkazů"

Velkým požárem
navštíven byl v neděli New York

a během sotva tří hodin vzdor

prudkému lijáku za více jak
$1000000 dravým živlem škody
spúsobeno Oheň vzniknul v pě-

tipatrové budově firmy Rogers
Peet & Co na jihozápadním rohu

Broodway a Warren ul a vzdor
snaze hasičů rozšířil se na soused-
ní devítipatrovou budovu Home
Life Insurence Co jakož i na

přiléhající k této čtrnáctipatrovou
budovu Postál Telegraph Co a
než plameny utlumeny za více

jak $1000000 Škody spúsobeno

Nečestní propuštěn
V jednom kentuckém časopisu

kterýž nám laskavě zaslal p FG
Přibyl dočítáme se následující:
"Baron Waldeck de Villamil ra-

kouský Šlechtic a setník sedmého

pluku dobrovolnické pěchoty Spo-

jených Států jest zhanoben a
zmizel aniž známo kam Před
několika dny byl propuštěn od

svého pluku pro různé přestupky
mezi nimiž hlavním byl teu že

odepřel platili své dluhy Byl
dlužen mnohým důstojníkům i

vojínům a u obchodníků nasekal
též různých velkých dluhů Dluž-

níci jeho přepadli jeho stan v pon-
dělí a zabavili jeh kord a unifor-
mu Později dostal někde nějaký
oblek a zmizel Villamil předstí-
ral Že jest bratrovcem bývalé cí-

sařovny rakouské a poslal sou-strast-

telegram císaři po jejím
zavraždění"

Cla Sílené matky
V Peabody Mas zavraždila

ve čtvrtek v návalu pomatenosti
paní Richard Hurley-ov- á svá dvě
děcka 12 a 7 roků stará a sice
tloukla je Železným hrncem do

hlavy dokud nejmenŠÍ známka ži-

vota v nich se jevila Hbrley-ov- á

byla již jednou v blázinci odkudž
co vyléčená propuštěna byla

Lldnmll
V New Yorku zemřel v pátek

milionář David T Leahy a v po
slední vůli své odkázal $10000
katolické universitě ve Washing-
tonu a $71500 dvanácti různým
dobročinným ústavům v Brookly
nu New-yorské- mo "domovu"
pouličních prodavačů novin odká-
zal $5000

POLITICKÉ

Z Washlnftonu

{ Příjmy vládní za minulý mě-

síc byly více než postačíte! nýmí ku

krytí vydání běžných nepočítaje
válečné Obnášely 138900915
což nepočítaje příjem na dluh U

P dráhy je o $13500000 více

než v témž měsíci loni Cla při-

jato bylo $15335200 což jest
skoro o 53 mil více než loni a

berní $21336770 skoro o 8 mil

více než loni Veškeré vydání bylo

$49090980 což jest skoro o n
milionů více

% Edward Hardin kterýž byl

ustanoven v minulém srpnu ko-

misařem k vyšetření finančních po-

měru na Filipínách podal svou

zprávu sekretáři pokladny Zprá-
va tato jest obšírná a sděluje v ní

mezi jiným Že na ostrově onom

základ měny tvoří stříbro Minu-

lý rok vyveženo bylo z ostrovů
razného zboží a plodin za $41-3434-

Hlavním předmětem
vývozu jsou vlákniny dále pak
cukr kokosové ořechy a tabák

X Sekretář války nařídil prodej
9000 rnauserovek jež byly Spaně-lĎ- m

odebrány když se vzdali v

Santiagu
X Před komisí vyšetřující prů-

běh války povolán byl na konci

minulého týdne plukovník Chas

Bird kterýž svědčil že vše co

bylo možno učiniti k pohodlí při

dopravě a zásobování vojska bylo
učiněno a při tom jednáno co nej-

šetrněji O dopravu vyjednáváno
s dráhami obezřetně za nejnižší
cenu a rovněž tak jednáno při na-

kupováni zásob Kapitán McKay
svědčil že dopravní lodě byly ty
nejlepŠÍ jež bylo možno dostaťi a

tak dobré jak bylo lze očekávati

X Anglická vláda hodlá prý
od naší náhradu kterou

požádala před několika lety od

Hawaiska pro občany své kteříž

na nawatiskycn "ostřoyecn pn
svržení královny byli prý strýzně-n- i

a bezprávně vězněni Též prý

jeden Číňan rozený na ostrovech

filipínských již dovolává se ob

čanských práv na tom základě že

Filipíny jsou připojeny k této ze
mi- - To jest ovoce naší politiky

rozpínavosti
X Vminulých dnech zdržoval se

ve Washingtoně pan Edward
Rosewater redajctor Bee z Oma

ny a sděluje se nyní Že v sobo

tu v ro mluvě kterou rrěl s pre-

sidentem vyjádřil se tento přízni-
vě o úmyslu odbývati příštím
rokem v Omaze poznovu výstavu
i chce prý pro uskutečnění toho a

zdar působili
X Včera zahájeno bylo konečně

zasedání 55tého kongresu Bude

to jak se obyčejně říká zasedání
"krátké" neboť započne s prvním
pondělkem v prosinci a skončí

dne 4 března V krátkém zase-

dání zřídka přijaty bývají důleži-

té předlohy neboť má kongres
dost co dělati 8 projednáním roz-

počtu Nepochybně že přijat
bude zákon ku valnému rozmno-

žení vojska a může být že-- i zá-

kon '
upravující nějaký systém

vládní pro Ilawaisko K jiným
záležitostem dojde sotva

Poselství presidentovo '

Letošní poselství presidentovo

jest delší než obyčejně a kdyby-
chom je chtěli v plném zněni po-

dali zaujalo by celý náš list

teprve včera při zasednutí

kongresu předloženo bylo nelze

námnežstručně referovat a musíme

ponechati si obšírnější výňatky na

plíŠtě Většina poselství věnová-

na jest ovšem událostem jež vedly
ku válce se Španělskem událo-

stem válečným a poměrům jež
následkem vilky nastaly Vojínové
1 námořníci kteří te zúčastnili zá-

pasu i ti kteříž netrpělivě očeká-

vali kdy jim dovoleno bude v

něm se zúčastnili chváleni jsou

pro svou udatnost a vlastenectví

Ohledně Kuby vykládá president
že jest v úmyslu drŽeti se původ-

ního usnesení a zjednali obyvate-
lům ostrova svobodnou a ustále-

nou vláda z vlastní jeho vůle a

výběru Ohledně Porto Rica a

Filipín praví ie bude dost času

pojednávali o tom jaká vláda by

jim ustanovena býti měla al bude
podepsána smlouva míru a stanou
se čistí Spojených Států O sty- -

Z FILIPÍN

Z Manily oznamuje se že prý
domorodci nikterak spokojeni ne-

jsou s výsledkem vyjednávání pa-

řížského pokud odstoupení Fili-

pínských ostrovů Spojeným Stá-

tům se týče Něco podobného
prý nikdy neuznají a vzdorovati

tomu budou do posledních svých
sil neboť s ničím jiným než úpl-

nou samostatností a neodvislostí

spokojeni býti nemohou Špa-

nělsko nemělo prý řádného práva
souostroví onoho odstupovali an

vlastně nikdy Filipín nevlastnilo

Dle zpráv generála Otise zdra
votní

k stav vojska v Manile znač-

nou měrou se zlepšil neboť ob

nášelo procento onemocnění v

listopadu 10 1- -6 procenta proti
12 1- -5 v říjnu Jedna třetina

nemocných trpí tyfem a zimnicí

Edward Harden kterýž min

srpna jmenován byl peněžním
komisařem pro Filipiny podal
koncem týdne sekretáři pokladny
zprávu svou o peněžním systému
tamním a vyjímáme z ní násle-

dovní: Základem měny je stříbro
a zlato po minulých 20 roků ne-

nalézá se v oběhu téměř žádné
Hlavní měnou jest mexický dolar
Roku 1897 raženo bylo pro Fili-

piny Španělskem za $6000000
stříbra a dolary tyto jsou lehčí

než mexické Bankou filipínskou

vydávány jsou bankovky stříbrem
zaručené a oběh jejich odhadován

jest na $2500000 Oběh peněz
jest poměrně nepatrným an po
celém souostroví systém úvěrní

zaveden jest Často peněz pro
obchodní účele se nedostávalo a

nebylo prý vzácností když stří-

brný dolar 10 až 12 centů prémie

přinášel Deseti dvaceti a pade-sáticent- ů

nalézá se v oběhu as za

$10000000 a peníze tyto íaženy

jsou z dolarů mexických jichž

nynější oběh as na $25000000
odhadován jest Celkem jest na

Filipínách v oběhu as $45000-00- 0

nebo-l- i $5 na hlavu

Vývoz ze souostroví Filipínské-
ho obnášel v uplynulém roce dle

spolehlivých zpráv $41347480 a

nejhlavnější věcí vývozní byl len

cukr kopra tabák doutníky in-

digo káva dřevo sibcaové guma
kůže a perleť Přívoz v roce mi-

nulém obnášel as $16000000 a

sice přiváženy hlavně látky nitě

zboží železné a hliněné uhlí a

petrolej

Stávkařl vyhráli
V Denver odvolán byl krajským

soudem soudní zákaz vydaný
proti stávkujícím dělníkům Davis-ov- y

Železárny jímž zakazováno

bylo jim výrobky dílny té boyko-tova- ti

a dělníky neuniové od práce
v závodě tom srážeti Soud uznal

Že zákazu onoho k udržení pořád-
ku zapotřebí není a že dělníci prá-
va mají cestou mírnou s prostřed-

ky jakými koli v dosažení požadavků

svých se domáhati

DROBNÉ ZPRÁVY

V Frankfort Ind uznána

byla v sobotu paní Sarah vá

vinnou otrávení sna-

chy své a k doživotnímu vězení

odsouzena

Východní státy hlavně Ohio

a Pennsylvanie navštíveny byly v

neděli prudkou vánicí sněhovou

kterouž značné Škody spůsobeny
Vánice provázena byla prudkým
vichrem jímž hlavně v Baltimore

velké spousty spůsobeny
V Rochester N Y zničeno

ve Čtvrtek v noci požárem nejstarŠÍ
divadlo tamní 'Academy of Music'

a Škoda $100000 přesahující tím

spůsobena
V New Yorku vyhořela ve čtvr-

tek sedtnipatrová granitová budo

va na Wooster a 3 ulici v níž

několik oděvnických továren se

nalézalo Škoda obnáší $185000
V Montrose Colo udál se

v pátek výbuch parního kotle v

tamní pile při Čemž tři dělníci o

život přišli

opáčném Spojené Státy útraty s

vyšetřováním spojené by hradily
Téhož dne učiněn požad ivek dal-

ší aby po příštích pět roků zaji-

štěna byla obchodním lodím špa-

nělským v přístavech kubánských
tatáž práva jakýchž lodě americké

požívati budou Požadavek tento

opírán jest o smlouvu z r 1819
kterouž po koupení Floridy lodím

španělským podobné výhody na
dobu 12 roků povoleny byly

Z KUBY

Z Havany vyplula ve čtvrtek

dopravní loď Reina Maria Chri-stin- a

s posádkou gen Hernandez
Velasco 2000 mužů čítající a do-

sud v provincii Pinar del Rio
službu konající
Oznamuje se že vláda španěl

ská aby Kubu nanejvýše do vánoc

vyklidila najmula 14 parníků
jichž příjezd v nejbližších dnech
očekáván jest a jimiž posádka
mezi m a 20 prosincem odveze
na bude Mimo parníků těchto
očekává se příjezd

' dalších čtyř
IoíJí dopravních jichž též k do-

pravě vojska použito bude
Zvláštnímu komisaři spolkové

mu Kopert ť ťorterovi kterýž
presidentem na rorto Kico a

Kubu vylán byl aby tam národo

hospodářské poměry studoval

podán byl ve čtvrtek v Santiagu
výborem obchodní bursy památní
spis v němž vysvětluje se ze

blahobyt ostrova výhradně téměř
naissnížení cla závisí V pamět
ním spisu odporučuje se zproštění
od daní na řadu let zrušení cla
na stroje a volný přívoz do pří-

stavů amerických Též žádá se

zákaz přívozu tabáku listového
Z Washingtonu se oznamuje

Že vláda zamýšlí pro Kubu uložiti
daň $500 na libru cizozemského
tabáku listového a $450 s při-

rážkou 25 procent ceny na dout-

níky Na vývoz zůstane clo týmž
co dosud a sice $630 na sto kilo-

gramu tabáku listového a $135
na tisíc doutníků

V Santiagu zahájeno bylo v

pátek zasedání zreoiganisovaného
nej vyššího soudu kubánského a

sice stálo se tak ve jménu Spoje-

ných Států za přítomnosti gen
Wooda a jiných hodnostářů vo-

jenských
Na odporučení gen Wooda za-

stavena byla doprava mrtvol ze-

mřelých na Kubě vojínů a teprve
aŽ v únoru bude v ní pokračová-
no Stalo se tak z ohledů zdra-

votních aby zabráněno bylo mož-

nému zavlečení Žluté zimnice do

přístavů amerických
Tažení na Havanu započíti má

zítra vyjetím generálmajora Fitz-hug- h

Lee-b- o se Štábem svým re
Savannah Ga do Havany kamž

as v sobotu přibude Sedmý ar-

mádní sbor jehož velitelem Lee

jest vypluje v týž den v celé řadě

lodí dopravních a sice vypraveny
budou na Kubu pluky následovní:
2 illinoisský 61 indianaský 1

severo-karolinsk- ý 4 virginský
49 iowský a 6 missourský
2 New Yorku vypravena v so-

botu zásylka hladovícfm Kubán-

cům v okolí Sancti Spiritus a sice

posláno 40000 lb rýže 5000
lb fazolí 10000 lb Špeku 8000
lb tresky 150 sudů sucharů

1000 lb kávy 200 beden zhu-

štěného mléka 3000 obleků pro

Ženy a dítky 2000 yardů látky
bavlněné s slušná zásoba soli

koření a léků

100 (Mrnea f 100
ftenárl tboto Il-- to ne ihU rloti W

(lnu tm jeat Jit lwiS ii ne ne Ho
a male brt e rtn-- atupoioh

a to Jrt ka-a- r Halí' airra Cure
le--t jed afin pro'redkrm proti iéo nemoci
Jak t!ní lékah loaji Pont adi Jeat katar
nemoci eourtaTjr biuI bfU U nun
Iren tlH' tarrti Cura e ní Tnlirnt
ťlnkule pMmu fa kře a ali é tánv mtn

ty Čími ní riklad nem Ti fíU oeimif
nc a inoTH i'odiTman relé tělesné anvtavy
nomoienlm iirort TyonéTnl leji pii-kms- í

Majitel teka maji lol dnrery
tento ta natía-1- ( yrdno M llra aa

kafrif připail toni iy Jimi nemnalt vyletea
tplie ! froaeanaai TTZ-":- r'

Adreauh: FJChENET ACXJT LKDOO

Uall't Faally Pilalky Jana aeJlepM
K prodej lekámíkl cena Ska

raněni V čase neštěstí iel rychlo
vlak rychlostí 60 mil za hodinu

Nový torpédový člun "Far-ragu- t"

zkoušený v přístavu San- -'

francisském dosáhl v pátek ry-

chlostí 30 18 uzlů v hodině což

je o o 18 uzlů více než kontraktem
požadováno bylo

V New Yorku spáchal v pá-

tek samovraždu zastřelením Philip
Metz "nej vážnější" muž v Harle-m- u

Vážil totiž 425 liber

Škody sobotní a nedělní bou-

ří na pobřeží
ndvo-anglick-

ém

spůsobené odhadovány jsou na

$1000000

Zprávy spolkové

' Tábor Colombus říslo 6 WOW

odbývá svou pravidelnou a čtvrt-

letní schůzi dne 13 prosiuce '98 a

poněvač jest výroční schůze a bu-

de volba úřadníků a poněvač před-léh- á

velmi důležité jednáni proto
jsou bratři žádáni by se co nejčet-

něji zúčastnili v f r

F "Svdboda F J Fitle
velící konsul clerk

Praha Lože 328 AOU W

bude odbývati svojí celoroční schů-

zi dne 7 prosince a poněvač při-

padá volba úřadníků jsou bratři
žádáni by se všichni dostavili

F J Fitle taj
Těl Jednoto Sokol

bude dce 8 prosince odbývati vý-

roční schůzi a jelikož volba úřad-

níků jakož i jiná důležitá jednání
předléhají jest přítomnost všech
členů žádoucna Nepřítomní pod-
léhají pokutě dle stanov

B Bartoš taj
ČSDPJ Čís 9 v Pine City Minn

Všichni členové spolku číslo 9

ČSDPJ se tímto vyzývají aby
na jisto dostavili se do prosincové
schůze Josef Bartoš

tajemník
Sbor Čechle D of H 1S1 AOUW

odbývá svou schůzi dne 8 prosin-
ce ve 2 hodiny odpoledne v Ná-

rodní Síni pana Havlíčka Jeli-

kož předléhá volba úřadnic jsou
tímto všechny sestry zvány by se

všechny v určitý čas dostavily
23x2 Ludmila Mlaskač taj

Řád Palacký ě 1 ZČBJ

bude v úterý dne 13 prosince od-

bývati svoji výroční schůzi a jeli-

kož předléhá volba úřadníků' jest
přítomnost všech členů žádoucna

Vác Bureš taj
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'
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