
JOKROK ZÁPADU

since za účelem srovnání odhaduZ NAŠEHO MĚSTA Johson kaplan Mary Bosanek
tajemnice Julie Sobota účetnice:pro daně z roku 1899 Veselé svátky a šťastný nový rok

všem naším přátelům a zákazníkům
Anna Marek pokladnice Barbora

Telegrafické
V Pltni vypukly opětně národní

Štvanice a to právě u příležitostí

— za posluhu v druhém po nLajtner dozorkyně Mary Stybrschodí staré pošty jmenován by

— Ezra S Doty dostal úterý
v soudě krajském rozsudek proti
městu na $1000 co odškodné za
úraz jehož loni na Sherman ave

maršál Kateřina Hazuka vnitřníve středu A L ' tíurr bývalývládního jubilea císaře Františka
Josefa Dne 2 prosince večer

stráž Mary Charvát venkovní m

předseda prvé národní banky Mniška Liquor HouseAlma Nebr s platem I45 mépo slavnostním čepobití srotilo se
stráž
— Za uplynulý měsíc oznáme

1_ t a s
síčně

když ulice ta předlažďována byla
utrpěl Doty seskočil s káry v
místech kdež hromada kamení se
nalézala aniž by tam výstražné

české obyvatelstvo a ve velkém

zástupu táhlo ku hotelu "Pilsener
no Dyio zdravotním odborem 14— Patnáctiletému Eddie Lar THE MOST RELIABLE"onemocnění dyítenísenovi na 20 a Dorcas bydlícísvětlo zanecháno bylo a utrpěl při !

Hoí" kde shromáděni byli plzefi-St- í

Němci Zástup pokusil se
vniknout do místnosti avSak byl

mu přišlo ve středu k večeru TRŽNÍ zprávy
cbleago 8 proílnce

Tento tiden Jest na trhn rhlcatrskem tfdnem oohabiosti Plenice Červeni Cím 3 kle

předčí všechny jakostí zboží a cenami a má největší
a nejlepší zásoby výborných

K fiALEK LÍBOVH 7ÍMA a DOOriíÍKO

svežení se po dráze hezky draho
Hošík zaměstnán jest v jedné
nakládáren south-omažský- s

tom úraz kterýž žalobu proti mě-

stu za následek měl

--— Zajímavý soud odbýván v

úterý a ve středu v soudě spolko-
vém a sice byla to Žaloba pro pe- -

sJauaS7 centů pro kveten MX Jarka 03 až 84

aby dříve domů se dostal vysko m ITPH CIB V KS}fcC

Správné Obchodní Jednání Přivodilo Náš ÚspěchKukuřice Jtsttéf levnějll 1a S3K pro kvř--čil si na nákladní vlak dráhynězoktzství proti Moses Robend-v- i

72 roky starému a na 16 a
Milwaucké Na 20 a Dorcas ul

Ovey Jert taka nlcíí ceny ttelo í xa e!4 bil
x

(Cd 7 prosince' do Z lednachtěl seskočiti noha se mu všakVinton majetek vlastnícímu Ro
smekla a on padl tak nešťastně dáme zdarma

Zito tvoři výminku a Jest ceny vyMI ta 63i
Jeimen Jeatceny neiiuěniné S72 63 t

tniué temeno Jo opít levnější a WH
ben jest veteránem z válké mexi

že chodidlo pravé nohy pod kola
Hovřií dob) tuk jest ceny pevné Jatecnfcké t občanské a tajnou policií

spolkovou označován jest co "otec
mu přišlo a rozdrceno bylo

— Výbor k uspořádání českého
dne ' usnesl se ve své poslední

neboť prý byl učite-e-

těch neilepŠích penězokazů

jednu láhev' vÍDa s každou koupí lednobo
galonu vína oeb kořalky vyjma Kh dále
dáme zvláště k vfili dámáni g kaídou kou-

pí v cetiě $380 neb výše' úborna vodu" se
stávající z lábvé a éfirti sklenic jak vidětl

na vedlejším vyolirazeuí

lakujíce svým přízaivcůro ta

rozehnán policií nežli mohlo do-

jít k dálším výtržnostem
V Uhrách hrozí kabinetní kříse

Předseda sněmovny Szilagyi a

prvý náměstek jeho Lang se po-

děkovali a podobný úmysl prohlá-
sil i Josepovič ministr za Chor-

vátsko ' a Slovansko poslednější
opódstatBuje krok svůj tím že

prý nemůže zůstati v ministerstvu
kteréZ prý v úřadě zůstati míní ná

podkladě neústavním Jak zná-

mo ohlásil předseda uherského
ministerstva Banffy že prodlou-
žit! hodlá provisorium vyrovnání
s £ímZ však značná část sněmu
souhlasiti se nezdá tak Že pád mi-

nisterstva s jistotou očekávati
lze — Poděkování předsedy i ná-

městka jeho čteno v sněmovně v

zasedání středečním a vyvolalo

prudkou bouři Učiněno několik
návrhů aby na poděkování ono

▼oiy proat aji ae veumou ca M7S a u 15

svislu pikué pak kusy vnoíni vyfedn W 00
kdetto prostreduf prudávall ae ta tSOu ai 4M
krávy a Jaluvlue po 4301 sl 1470 texaask vq-l-

(3 30 ai $436 a voly k rn SJW0 ml S44U

Veiifový dobytek opět v ceně poklesnul
lehký prodává se po $320 ai 34j a těžký
tSHb ai 1346

Oraaba 8 prosince
PHvoz dobytka jeat poměrné slabý zejména

v zemi a zvláště ve vrobkování schůzi přebývající obnos po za-

placení všech výloh " z českého
dne zbylý věnovati ve prospěch

okrajů dolarů nikdo prý se mu ne-

vyrovná Důkazy proti němu byly
nezvratné a tak porotou ve středu
po krátké poradě vynešen rozsu

el mail dobrf odČeského Národního Hřbitova rmen jc tom ja ecnien
Dnes bvlo nibytsaaluine ceny nxiáno jedou

íádo ne raaskvch voli ěnsumu vykrmenýchCelkový obnos ten značí
dosti slušnou 88 00

aiial5in a iluéstido mladých volů važ cícta

prokázuion přízeQ v době minu
lé a nadějfce se že 1 v budou-

cnosti v oboru naáem t ude nám
' ' 'zachována i '

nramirně uoose 901 lllier nolilfi N rtnkí madek jímž stařec na stará kolena
dostane se na "zasloažený

ní voly prodá aji ae pu 440 a niže kdežto
voly na atky jsou od M 40 výlt- - V poro-
vnáni Jinými trh jsou oeny ve tde iim pu~

aooroDokuu v bbi a neco aooytsa 00 azt znamenáme se t úctouSOUTH OMAHA Kansaa City Krávy a jialoMuekaždodenně t
lati se tei obatujně- Upisování akcií pro zamý a sice t&Ou až 1416 Vola
lira se přiváží poměrně skrovně a přece fah Lilii lna

2602 N ulice
severo-zá- n rob 38 ulice

So Omaha Se"

— Těl Jed Sokol v South vioe uei Jest kupců tak že cena je oohaolá ašlenou výstavu v roce příšsím po-

kračuje pomalu ku předu tak že skoro o něco nl Voly k liru prodávají seZSi

523 Sev 16 ul
h roh CMlKornla

Omaha Neb

majitel

Omaha uspořádá v neděli dne 18 po!&a2 1450

Veořivý dubvtek zde léž Doklesnul a alnedosud požadovaných i 100 000 prosince divadelní představení za "Václa SctoJieiAer
obohodvedouci obslouží oebotně ct své krajany

ohledu bráno nebylo a konečně prodává se po 3i ai ta31%
spoluúčinkování ochotníků omažpřijata resolucé kterouž oba žá Zboží dodáno do kterékoliv části města zHnrma PrnÁetí Uhvnv&mr nkVejce čerstvé prodávají se slále za SO centt

Máslo ndržule se stále v ceně asi stelná kských a sice dáván bude kus kte do nádob zvláitnf pozornost Tažte se po našich ozdobných kal ndáMchbyiejoá domácí v hrouilácn po 10 až llíc pěkná
suilnl 14 až Ido z masloveo SN až tle

dáni by na dále v úřadě setrvali
Během debaty popřeno bylo před rý se v Omaze s takovým úspě' WW1T JIPIIIP HP ajfj ajDrůbež le Dosud levná ale ořece DevněiS!

chem setkal "Vesničané" Každý ueny než koncem min týdne Hlepioe a jarní
Konímu proaavaii se z ve i0 4 aZAc zabitě 5

šedou ministerstva Banffym že

by byl žádal na Szelagyim by
milovník ušlechtilé zábavy zajisté až CMci ka bnv živé 5 až 5H zabitě 7 až 7Hc

krocani živlnuiy íivb anz o zaoiie 7 uz sc
In llt u a Předplácejte na tdní "Pokrok Západu"pravidel sněmovních nedbal a op- - Ameneopomene se dostaviti v určenou

neděli do síně J Koutskýho aby
s "Knihovnu

rok
Zvěřmv lest v trhu hol ní Kachnv rodi

sluplposici násilím potlačiti hleděl rickou" pouze $300 naVaJi se do 1150 až 225 tucet Prírllnl če
50O koroptve l Ou až 110 Velcí zajíci 75cse tu jak jak náží pobavilNěmecká rada řlíská zahájena až 100 králíci 40 a 50c

Bramborv lann nvni nenv rál mTná

upsáno není Podnikatelé doufají
Že částka ona dosažena bude kon-

cem příštího týdne načež pak
svolána bude schůze v níž trvalá
organizace utvořena bude

Sbor Vlastislava Č 29 JČD
v poslední schůzi zvolil pro nastá-

vající rok následující úřadnice:
Předsedka Kat Bartoš náměstka
Emilie Schueller tajemnice Marie
Suchánek účetnice Marie Michal

pokladnice Karolína Beránek ně

Františka Bíleka za výb
majetku: Marie Rosický Terezie

Suchý a Barbora Pivoňka

— Jak se doslýcháme nejstaršf
český hostinský v Omaze pan F

byla v úterý trůní řečí císaře Vilé
Prodávají no po 40 až 50o

— Pan C A Killian v Morse
Bluffs Neb má na skladě a proma v níž na prvém místě ozná Jablka setrvávají drahá 1345 až 375 sud

Med pěkný bílý je za 13ti až lilomeno bylo podání celé řady před dává velmi lacino všechny druhy Seno dobré prodává se za 15 50 až 750 tunaloh směru sociálního a dělnického uhlí kočáry vozíky hospodářské Oenv kůží udává nám Nebraxka mrtn A

beatner Jo z NeDraska City Jak následujejakož i několika předloh na zreor stroje větrníky pumpy atd tf
eramzovánl armády co tyče se

Solené vyložeiě každé váhy 11b 8c 7o

styků zahraničních jsou prý
— v pondělní schůzi rady

školní oznámeno bylo správami
bjíl lib 64

s vypáleným mam BU
smes přátelskými u válce mezi koBské velké kus 1175 až 835

mu l Itfk m Ijednotlivých Škol že vytápěn
Spojenými Státy a Španělskem usMtecne vyieaelě H wntu levněji než vyle

želé gyrtivé 1 cent levněji než vyleželétěchže nedostatečným iest ná

se zásobili pro mimořádní ohromný výprodej zboží
všeho druhu a sice v obnosu za několik set tisíc do-

larů a kupující u nich naleznou soustředěné neko-

nečné zásoby zboží ku nastávajícím svátkům

j Kašpar vzdá se koncem tohoto St Louis 8 prosince
učiněna též zmínka a uvedeno že

Německo snaží se zachovati úplnou
sledkem čehož kontraktoři vyzvá-
ni by nedostatek onen bezodklad

Plenice lest conv nlžii červená ozim ku fisroku obchodu hostinského a v bu
2 88 až WA ato květen 7 tvrdá řislo 2neutralitu —V rozpočtu vládním ooucnosti věnuje veškerou svou od az Mtt

v vKukuřice lest též cenv nlžfiL za SIM nrnodhadnuty jsou příjmy na 1554 pozornost výrobě knoflíků jsa jak vanoemm a novoročním530650 marku L vydáni pravi New Orleans 8 prosznámo předsedou a řiditelem spo

ně napravili V téže schůzi po
dána zpráva školdozorce městské
ho dl kteréž listopadová návště
va školní o 265 větší byla než 1

témže měsíci roku minulého

CenA havlnv Iflat nvnf lutMUnnftl&í Privát oHdelného určeno jest 79893888 ui prousvs se za oclečnosti Western Button Manfg
Co největší zde se nalézající dílmarků na vydání armádní 30431- -

a to za ceny jedné třetiny až za polovici cen jaké až dosavá-d- e

jinde jsou čítányG H BHEWEtt CO500 marků na námořnictvo ny na výrobu perleťových a jiných
Uvědomuji tímto mé příznivce8500000 marků na opevfíovací knoflíků Místo kde dosavad je

že jsem nyní zaměstnán v lékárněho hostinec jest bude od novéhopráci v odstoupeném přístavu čin

ském Kiao Chou Mimo toho roz pana C MMelcherr na rohu 24roku k pronajmutf aneb kú koup
a N ulice kde jsem hotov každépočteno mimořádného vydání 44- - a jelikož jest to místo dobré jest ho vždy s ochotou obsloužit

(i4mi) Henry Staněk
606889 m na armádu a 33879
boo m na loďstvo válečné —Roz

to výborná příležitost pro některé
bo krajana kterýž by chtěl podob

množení a reorganizace armády
t pohrobnícl a půjcoratelé koní
49M23 sev £6 ul So Omaha Neb

ný obchod tam započíti a to tím — Obecenstvo v Omaha a So

"V oboru lcleiiotiiiclíom
Tento týden zvláště naleznete nejnovější skvosty z čistého

ryzého stříbra a zlata a za ceny posud neslýchané nízké Shledáte
u nás výběr s pěti tisíc rozmanitých ryze stříbrných předmětů Máme
tS druhů pravých Le Maire operních dalekohledů jsou nejlepší a
budeme je prodávat po $338 Jiné dobré operní dalekohledy po
75c Čajové ze 4 kusů pozůstávající dvojnásob platírované a ryti-
nou ozdobené náčiní pouze za í399 a výše" Sest čajových ryze
stříbrných lžiček za Í298 Ryze stříbrné kartáče na vlasy za $ 145

vyžadovatí bude celkového vydání spíše jelikož jest jisto Ze příští Omaha tímto upozorňujeme že tf ' sjbbbb Telefon íilso

rok bude tu opět výstava a míst hodlají dámy Svornost C of I O829911521 marků na celou řadu

let rozvrženého Armáda postup-
ně rozmnožována býti má až do

F na Sylvestra uspořádati v sfni W G SLOANE & CO

obchodničil

nost pana Kašpara při kteréž jest
zároveň místnost zábavná bude

nepochybně opět střediskem Če
Frankově skvělou společenskou
zábavu ku kteréž každý zábavy

roku 1902 tak aby v roce tbm

čase míru 502508 mužů čítala ŮM líiiiíli roitrchů Omabu oavštívívších milovný upřímně jest zván
Předsedou řiíski rady nímecki — V pondělí odbývána býti— Dnes večer odbývá se schůze v ílsle 407 400411 sev 96 ulioe

South Omahaklubu pro zvelebení ližní části
zvolen byl ve středu hrabě von

Ballestrem člen středu 279 proti
měla schůze rady městské odbý
vána však býti nemohla násled

w w HodinkyjBjjaasaBa Telefon XM Hodinky Hodinkyměsta a sice na 10 a Hickory ul
Zhoži se dle libosti buď za hotové61 hlau Bude se jednati hlavně o to jak aem rono ponevaoz pouze jen neo na spisiKy ur

V Pařili došlo ve středu při čtyři radní Barrett Kelley Weirdocíliti prodloužení tratí pouliční FRANK G BLISa DrKlaaví Ryze stříbrné s drahokamy pouze zaK O BLISH nrodavaí hověz dobvtksa Fanferlík do schůze se dostavilidráhy po třinácté ulici a Missouri
slavnostním otevření nového di

vadla "Opera Comique" k váž JOH BL1S8 prod ovci ag-e- mne Ženské hodinky pozlacené Elgin aneb Waltham zaVe schůzi této povoleno býti mělo n Biiiso proaavac aoo vepr
ným výtržnostem a rvačkám Při 795

1650- -

služné pro zřízence městské za Kterkollv z nich pracuje v zájtrn
svcb zikaznlka

Mužské pozl hodinky Elgin aneb Waltham za
Ženské ryze zlaté I4kt hodinky za

Nejlepší hodinky na světě pro muže neb chlapce 'natahují

Avenue do South Omahy jakož i

o to zdali bychom zakročiti měli

aby k nynějšímu Riverview Parku
přikoupeno bylo ještě přilehajících
80 akrů bývalého pozemku Tem

vstoupení svém uvítán byl totiž

president Faure voláním "Ať žije
uplyoulý měsíc a pánům radním

nejspíše as do schůze se nechtělo

Joseph Blissarmáda 1" na což odpovídáno vo-

láním "Ať žije Picquartl" a kraval
posazují se bez klíčku prodáme za pouhých

'
98- -

t" Neopomeňte si prohlédnouti naší zásobu zlatých breilf
poněvadž dobře as věděli že k

účeli tomu peněz pomalu již doMurrayho a tím park tento rozší
byl hotov jež prodáváme po $2$o Náš zkušený optikus prozkoumá vám zrakkomisianář se 2íTím dobrtkem

280 New Exchange Bídy

stávat! se nebude Odročená
schůze odbývána byla v úterý a

zdarma Prodáváme brejle od 1 sc vzhůru
řen Park Riverview jest jak zná-

mo jedním z nejpČknějších a nej-

krásněji položených parků města

Situace ve Španllsku dle dochá-

zejících zpráv stává se stále kriti-

čtější a ze všeho jest patrno Že
jednáno v ní mimo povolení služ

SOUTH OMAHA - - NEB
-- t

1
k povstání karlistskému dojde

ného hlavně o opravě viaduktu na
L ulici Dráhami totiž oznáme-

no že v souhlase se zákonem

Vtomožni vétn vřnule se vlera tasvlkáin
zaíílalellm FfizeB Vaie Jest uoilvé žadáaajakmile o finanční podklad presi Vc výbavném odboru -

V oboru tomto naleznete u nás nekonečný výběr hedvábných

našeho a zrústati bude čím dále
tím více v důležitosti Čím větší
bude město naše tím Zádoucněj-ší- m

bude míti větší parky Ač

při nynější rozloze třebas park je

Trini cévy aa poiádáaí
Frant Welmann všeobecni v Colfax Co

dentem Don Carlosem postaráno
bude O vážností situace svědčí

zninij co Háný a avédonilty mni s ochoto pentlí všech barev pro práce ozdobné Atlasové límce pro dámy
'

byly posud 50c nyní prodáme je za 25c
hlavně ta okolnost že papež do inswmst trajanf v rrfi mu

opraví 344 stop předmostí na
straně západní a 456 stop před-
mostí na straně východní a zby
tek jakož i viadukt vlastní aby
město opravilo si samo To

psal generálu řádu jesuitského Ženské kapesní šátky s ozdobnými okolky byly posud po í
postačitelným pro obyčejné návště-

vy přece když bude zrůstati oby-

vatelstvo a tím počet navštěvují
DO SOUTH OMAHYjehožto moc ve Španělsku jest ucentech nyní prodáme 3 za 5c

Máme nekonečný výběr druhů okras na šaty jeř prodávámeovšem městu se nelíbí a proto zacích stane e dojista park nedo přijede kaidy af aijedesepodi
vat na výstavu aneb veze do

počato ouoe vyjednáváni znovu od ic až do $100 za loket Koupili jsme je nesmírně lacino a pro-
dáme jcV poměrně nízké ceně

statečným a je proto dobře pomý-lle- ti

na budoucnost Má li park
kdy zvětšen býti byla by nynější

za účelem přimění dráh ku opra
vě viaduktu celého

— Tělocvičná Jednota Sokol 1

South Omaha připravuje se ku oó HAYDEN :- -: BROS
doba nejpříleŽitější neboť bylo by
lze přikoupit! k němu půdu za ce-

nu nejmírnějšf Všichni občané

kterým záleží na zdaru a pokroku
bývání skvělého maškarního plesu
aa první sobotu měsíce ledna (tedy

téměř neobmezenou v kterémž

listu žádáby věrní tito synové sv

Ignáce všemi silami za účelem

udržení míru pracovali
Z Madridu oznamováno v pon-

dělí Ze z hrobky podrideroďské
v Escurialu přenesena spůsobem
slavnostním 'mrtvola zemřelého

krále Alfonsa Xlldo hrobky krá-

lovské V hrobce podriderodské

odpočívala mrtvola králova dle

starodávného zvyku po plných
třináct roků za tím účelem aby
náležitě tak vyschla a v mumii

proměněna byla
Tureciti jtda rozmnožena bude

na odporučení prý císaře Viléma

o 25000 mužů

7 ledna 1899 ) Při plesu jakojižní části města měli by se dnešní
schůze zúčastnit

jest největší zásobárnf závod různého zboží na západě

Poštorní objednávky vyřizují se co nejrychleji

trhu Každý také má védřt ie

TheCourt
na 26 a N ulici

Jest Aeiký hostlnra nejhlíže ná-dr- ižl

kteryi Jert oejlepeim řeskyra ho-

stincem v Bouih Omaze kde ordrfite
neilepsi 80 Omalaký leink znamenité

lihoviny a doutofkr pravé Korbelovo
vír o a kohák vidy chutné zákusky kde
i v nedéli ve zvláštní místnosti s pfátely
se pobavitl mfiiete
Láskám vsi(di křesťanským se poroučí

--A PA1'EŽ
2fi a N !icev South Omaha

obyčejně udělovány budou cenné
— Tělocvičná Jednota Sokol v přemír nejlepším maskám

Omaha uspořádá na Sylvestra dne — Mayor Ensor oznámil čle

Teplé nohynům policie Ze na dále každé ne-

poslechnutí rozkazů maršála Ca- r-

31 prosince večer v síni p Jana
Hrocha skvělou společenskou zá-

bavu ku kteréž veškeré zábavy
milující obecenstvo jest uctivě

apasobi a každého
rolla za následek okamžité propu

vřelé srdceštění míti bude
— Klub pro zvelebení východ

zvánó dt2(— 11

— V minulém čísle ozpámili nf strany města rozhodnul se pra
jsme že i el Jen bokol uspořádá covat! společně s omažským klu

ledna maškarní ples mělo však vlinoeSní_bem pro zvelebení jižní části
státi: Tělocvičná Iednota Sokol města za účelem dosažení nového ddrelc!South Omaha spojení So Omahy Omahou a

"Nohy v teple hlavu v chladu" tak
zní staročeské přfilovt a chcete-- li d&le-íi-tý

pokyn tento sledovatl toi neopo-
meňte lento tfderj nsvitlviti Velký
laciný vvprodoj naf výtečné teplé obuví
Máme téi velký sklad teplých kan-a-

krátkých i dlouhých jakoi 1 tepljM
přeiovek
Ženské Inřrovací střevíce nový druh a

kaoukovými opatky Jei ai porad jsme
prodávají u 4 00 JsoQ njnl a aáa za
3 00

Mnlské kanrmaové vysoké kanul 73&

— U Kuncla dostanete nyní klub teato vyzván k odbývání

Pět mil vjsoko ve vidného
Dva odvážní kdýnltí vniuiboplavel

ry uloupili v balon pet mil sad povrch
tem koro ironii zimou neboC Jest
tí v ti 61 ttupeft tiiDT port bodem mrazu
OHa mutl aa k tonulo "vyletí" odhodlali
v cijmu védy a tento podnik m pro
Mrkl obecenstvo MMttl byt velmi tffpH
mfm mIm přece aspécav ty pcwranti
oaemi takých poatytnal V celém vsdé
Umém avrtě vMÍ Phahbc vyválet Hoatet
tet 8uxiach Bittert Nebylo powd lé-

ta v naletěno fciecý bf lak bUbodsrné
léta mrmorm Uladka Jater a ledna Tá-

ta hofki m vftaeaým lékem proti
--

iiaati tiataetostL aapachalidaia

oeškvařeného sádla 23 liber za Zeoaké krásné kamaSe ca 23c
Žeaské jaaé plátěné střevíce 75c

Ženské bobrové střevíce koleiiokou
dollar Živé kachny a kuřata po
6c libra a vypařené kachny a ku-

řata za 7íc libra
krásné vroubené 1 23

Ka anamaUvánl Balk-- h pHznlvct aby vé-ní-

tvé zakaikf aa vbntoveni p4Íoblani v
(a asia Bhamti ataitnvlll )m wr po Ihtta
JmíihiImi Bvhtioeaitl kaldéaa kdo ohledná sl
Utrrt piaUaab4na mt wlkfrk ovr)n7fe

dam k voataf Hmre Roecocovy Jrai
Et&4% o Již kranf m vinnim dárková

vkl4nf khn Ptt te-4-ni

stát ol I intitnl fa earasVki kaavvwcl
bvla aaM prací adtiaast aoadd
aiaU niiinillsii —aan n
HEYN fotejraf' '

tlt-la--17 8 ltt 84

schůze společné
— Court Svornost čís 192 I

O F zvolil následující úřadnice
na rok 1899: Anna Franěk vy-
sloužilá nádlesnf a zástupkyně
Dvoru Marie Burel nádlesof
Bolena Vašák podlesní Julie

— Městská rada bude zasedat!

0co komise cqoalizaěnl po pět dnů

počínaje pon&lkca dne to pro--tetij:ijtócka a


