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KRONIKA UDÁLOSTÍpovstalci stříleli s výhod- - Osvědčená uniová kapela So Omazsitá2 BOJlSTfi fflPINiKÉED:
ným osadníkům že je přijme do

své diecése beze všeho pokání
avšak to bylo odmítnuto Irčané
tvrdí že jsou dosud dobrými ka-

tolíky že by pro matku církev

pod fizenfm ctavalně
známého kapelníka

nabtzf sv ali

příležitostem
uíby ct
Jako:- -

zábavám Tfletům ůiradlflm potiřbfim prfiyodfim atd

Za úplnou spokojenost a výtečnou hudbu se rud

Kdokoliv služeb kapely této potřebuje nechť se obrátí přímo na kapelníka p
J Franka na 20 a 8 ul 80 Omaha aneb zavolá číslo telefonu 45 tamtéž

v y08c Ježto nemohl docílit!

spicni s majorem Croninem a

vida že město již bylo obsazeno

Američany kapitáa Rivers couvl
chráně ústup svůj neustálou pal-

bou Ztratil jednoho seržanta

Kapitán Parker svedl s povstalci
bitvu asi čtyřicet minut trvavší
načež vešel do San Mateo beze
všeho vážnějšího odporu Pokud
známo 23 Filipínci byli zabiti

V okolí železnice počínají si po-

vstalci velmi vyzývavě V sobotu
v noci udefiu na ban s na řece
Rio Grande blíže Calumpit kde

dvě setníny z 21 pluku leží po-

sádkou Američané měli jednoho
muže seržanta zabitého a dva

raněné V neděli ráno podobný
útok podniknut byl na místo zva-

né Gringua kdež též malá posád-
ka se nalézá Byla tam však poslá-
na rychle posila po vlaku a po-

vstalci couvli
Poručík Gillmore jenž se čtrná

cti muži z dělového člunu Tork- -

town zajat byl povstalci podal

zprávu do Manily po propuště-

ných španělských vězních Praví
že až na dva všichni se těší do-

brému zdraví a dobře s nimi zachá-

zeno Gilmorovi dán k používání
ků3 a domorodec jeden k obsluze

Gen Otis zaslal odboru války

jména raněných vojáků mezi ni

miž je též John Havel ze setníny
G 21 pluku patrně Cech Je
střelen do ruky

NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

POLITICKÉ

Z Washingtonu

X Sekretář války vydal rozkaz
v němž nařizuje že kubánský cen-

sus musí býtí proveden do 1 ledna

1900 Dozorci v jednotlivých di

striktech budou vesměs Kubánci

ale vrchní správu nad sčítáním

povede gen Sanger
% Ku konci min týdne meškal

ve Washingtonu kubánský gene
'

rál Carlos Garcia za účelem pora
dy ohledně sorganisování milice

z vojáků kteří podíleli se na válce

za neodvíslost Vojsko toto mohlo

by' prý též zastávati povinnosti

evropského četnictva Gen Gar-

cia odporučme aby milice tato
nalézala se pod velením kubán-

ských důstojníků a placena byla z

ostrovních důchodů Garcia měl

již poradu s gen Milesem jenž

prý vyslovil se příznivě o tomto

plánu
"

X Do Washingtonu přijeli re-

daktoři potlačeného havanského

časopisu Reconcentrado a hodlají
žádati náhradu od odboru války
Reconcentrado kritizoval americké

úřady bezohledněji nežli bylo to

generálu Ludlowovi guvernéru
havanskému příjemno a proto vy-

dávání jeho zakázáno

X Sekretář války rozeslal may-orů-
m

měst čítajících více než

150000 obyvatelů provolání aby

povzbudili občanstvo této země

ku sbírkám ve prospěch lidu ostro-

va Porto Rica jenž ožebračen byl

cyklonem a závisí výživou pouze
na dobročinnosti vládní a soukro-

mé Provolání toto našlo vřelého

ohlasu zvláště na východě kde

někteří bohatí jednotlivci a firmy

přispívají po tisících

Stone je pro Bryana

Před časem proskakovaly po-

věsti že W J Stone

missourský a jeden z nejpředněj-Šíc- h

demokratických pohlavárů v

zemi opustil Bryana a začal

"bůmovati" podadmirála Schleye
za kandidáta presidenství Stone

pověsti tyto sám nyní popírá a

praví že je stále věren Bryanovi a

že nepochybuje o vítězství téhož v

příští demokratické konvenci

Žena Williama Montgomery--

ho farmáře bydlícího blíže Dear-bor- o

v Missouri byla nedávno

odsouzena pro pomluvu což jí tak
rozčertilo že se rozhodla postří
let všecky svědky kteří proti ní

vypovídali Ve Čtvrtek ozbrojila
se revolverem a Šla do příbytku
Macka Van Metéra Týl zachrá-

nil se včasným útěkem za to vlak
ženština smrtelně postřelila sestru

jebo pani Collierovou Když ji
ln'f vatVI vviittfila J íEfS
ostatní svědky postřílí nebude-l-i

pro zabití Collierové obílena

Zločiny
Ve známém lázeňském místě

Manitou v Colorado Gustav Mc-Kem- ie

vynikající obchodník z

Gainesville Tex a člen Školní

rady tamtéž dostal se ve čtvrtek

do hádky s vrchním číšníkem ho-

telu Barker jenž manželku jeho
hrubě urazil poněvadž chtěla ve-

jiti do jídelny dříve než stoly

připraveny byly V nastalé taha-

nici udeřen byl jedním z hotelních

zřízenců do hlavy tak prudce že

skonal asi v 45 minutách Číšník
McCormick jenž dle tvrzení ně
kolika očitých svědků smrtelnou

ránu těžkým džbánem zasadil byl

zatčen a obžalován z vraždy
Musel býti odvezen do Colorado

Springs aby zachráněn byl před

pomstou jižních hostí jichž právě
nalézá se hojně v Manitou Mrtvo-

la McKemieho byla dopravena do

Texasu —Paní Clara Baldwinová

z Irvington Ind otrávila manže-

la svého i81etého syna a pletou
dceru strychninem kterýž do

jídla namíchala načež odešla na

horu a zabila se dobře mířenou
ranou do hlavy Oběti její dosud

žijí ale stav jejich jest velmi kri-

tický Baldwinová svého skutku

dopustila se v šílenství —V Dallas

Tex policista A P Rawlins na-

zval v nehorázné opici Charlese

Danielse jenž pokojně před lékár-

nou seděl nějakým nepěkným

jménem Bleskurychle měli oba

venku revolvery a v několika mi-

nutách už duše jejich stěhovaly se

do lepších krajů Asi devět ran

bylo vypáleno — V Denver do-

pustili se tři "hrdinové" z armády

strýce Sama nového zločinu Přišli

do města z Fort Logan a poně
vadž bylo po výplatě' dali se do

pití Policistovi Cliífordovi bylo
nařízeno aby na ně dával pozor
a proto strážník v povzdálí za nimi

šel Na rohu Blake a 20 ulic

setkal se s nimi tváří v tvář a tu

jeden z lotrů tasil revolver nasa-

dil ho policistovi na prsa a vypá
lil Clifford skonal na místě

neboť kule mu srdce provrtala
Dva z trojlístku byli zatčeni

kdežto ten co smrtící ránu vypá-

lil utekl Policista Griffirth pustil
se za ním na bicyklu a když už

měl vraha dohoniti týž se obrátil

a skolil ho ranou z revolveru V

celém městě zavládlo zimničné

rozčilení a lidé hrozili lynčováním
zbabělému vrahu kdyby byl do-

paden Je prý to Willington C

Llewellyn jenž přihlásil se k ar-

mádě v Globe Ariz Všichni tři

vojáci sloužili již dříve jako do-

brovolníci a nyní dali se znova

odvésti Na-vrah- a buď mrtvého

neb živého vypsána byla velká

odměna —V ReadingPa dopadl
Salomon Quinter svoji 481etou

ženu v choulostivém postavení s

281etým Edwardem Kitzmillerem

a zabil oba Po vykonání hrozné

pomsty vydal se úřadům Quin-tero- vi

často se hádali

Zajímavá "kumpanie"

Jedenatřicátý pluk dobrovolni-ck- ý

kterýž odváděn byl ve Fort

Thomas Ky„ má ve svém středu

jednu zajímavou setninu Skládá

se výhradně ze členů rodin a pří-

buzných Whiteů a Bakerů jichž

nepřátelství vyžádalo si více než

tucet životů lidských Patrně ry-

tíři tito nemohou se obejiti bez
občasného zabíjení a proto došli
k náhledu že bude to moudřejší
zabíjeti "nigry" na Filipínách
nežli mordovati se vzájemně

Ajryšské rebelie v East St Loulso

Situace v odbojné osadě sv

Patricka v East St Louisů lil

dostoupila krise Osadníci již
odpírají uznati německého kněze
kterého jim biskup Jensen poslal

byli tormalne vyloučeni z církve a

jsou nyní vydáoi na pospas nástrah
satanových Tím však odboj jejich
nebyl nikterak zlomen Ve schůzi
navštívené téměř všemi osadníky
rozhodli se irští Patrickové že

vytrvají dokud po právu se jim
nestane a zatím účelem vyjednávají
přímo s papežským legátem Marti

nellym ve Washingtoně- - Aby pak
biskup neb některý z jeho adju- -

tantů nepřevzal kostel ve svoji
správu je budova střežena dnem i

nocí a ve dvoře složeno několik
beden se starými vejcí na "důstoj
né ' uvítáni prelátovo Biskup

I neod vislé polské církve Kozlow
ski z Chicaga nabídl vyobcova

Dle Otisovy úřadní zprávy

ztratili Američané v šarvátkách

kolem San Fernando pět zabitých

a 39 raněných Ztrátu po-

vstalců udává gen McArthur

na sto mrtvých a 300 raněných

Gen Otis vydal ve čtvrtek roz-

kaz jímž nařídil uzavření přísta-

vů nalézajících se v rukou po-

vstalců meziostrovnímu obchodu

Aguinaldo vydal dekret datovaný
v Tarlacu 24 července jím za-

třel povstalecké přístavy lodím s

americkou vlajkou ale srdečně

zval tam parníky ostatních náro-

dů Nyní cizí lodi nesmějí
s těmito přístavy leč

by blokádu prorazily
Dělové čluny Concord York-tow- n

Callao a Pampanga
bom-bordova- ly

minulé úterý San Fer-nand- o

Filipínci odpovídali střel-

bou z děl i ručnic a z lodí za n'mi

páleno až zmizeli v horách V

bombardování pokračováno ještě
delší dobu a mnohé domy zničeny
avšak oheB nepovstal Z dělových

člunů nebylo mužstvo vysazeno

Ztráta povstalců není známa

Gen Otis oznámil odboru války
Že podařilo se mu zachytiti dopisy
od vysokých vojenských hodno- -

stářů v nichž vybízeni jsou do-

morodí obyvatelé aby ještě trochu

déle setrvali v odporu proti Ame-

ričanům že 31 srpna uznána

bude evropskými vládami republi-

ka filipínská a že přítomná admi-

nistrace ve Spojených Státech

bude svržena
Ve čtvrtek vyplul z Manily par-

ník Sheridan se 667 muži z

pluku se 996 muži z

pluku minnesotského a 205 pro-

puštěnými vojáky'
V pátek gen McArthur vzal

devátý pluk jeden prapor dvaná-

ctého pluku a oddíl prvního pluku
dělostřelectva z Calulet kdež se

vojsko naše utábořilo do Santo

Rico blíže Bocaloru Povstalci

prchli když uviděli Američany a

tak tito opanovali město bez vše-

likého boje

Vojsko nuceno bylo podniícnou-t- i

desetimílový pochod na němž

často až po pás vojáci vodou se

brodili Mnozí klesli vysílením
Také z Angeles se povstalci vystě-

hovali když byli dříve město za-

pálili Proslýchá se že mají ne-

dostatek střeliva V šarvátkách

pátečních Američané měli pouze
několik lehce raněných

V pátek přijel do Manily par-

ník City of Para s 36 důstojníky
a 911 řadovými vojáky Výpravě
této velí gen Schwan Pro ostrovy

Filipínské a Guam ve skupině
Mariánské jmenován byl poklad-

ník v osobě majora Kilbournea

výplatčího armády
Gen Otis oznámil odboru války

že major Rockeíeller jenž před
několika měsíci zmizel nalézá se

v zajetí povstaleckém na jižním

pobřeží Luzonu

Podadmirál Watson zaslal po-

drobnou zprávu o bombardování

San Fernanda Praví že obyva-

telstvo neúčastnící se povstání

uchýlilo se Jo velikých skladišť za

městem a"že tam nebylo stříleno

Watson sděluje též že povstalci

vyloupili a spálili parník Satur-

nus kterýž plul pod americkou

vlajkou Kořist jejich měla veli-

kou cenu neboť mimo potravní
zásoby nalézalo se na parníku
1 100000 ve zlatě Parník zahnán

byl větrem na mělčinu blíže břehu

V sobotu obsadili Američané

město San Mateo při čemž ztrati-

li tři vojáky zabité a třináct raně-oýc-h

Mezi poslednějšími jest
též jeden poručík z 21 pěšího

pluku
Američané přiblížili se k San

Mateo ve třech oddílech Major
Cronin s patnácti muži z 35 pě-

šího pluku postoupil z Novaliches

pět mil západně od San Mateo

Kapitán Rivers se sto muži z

čtvrtého pluku jízdy a kapitán
Parker 290 muži přibližovali se

ve dvou odílech od jibu Major
Cronin zakusil mnohé obtíže ná--

lcdkem rozbředli a houštinami

pokryté půdy nemohl se tpojiti
n kapitánem Riversem západně od

San Mateo jak to bylo umluveno

Kapitán Rivers zahnal nepřátel
skou přední atrii dvě aifle jiho

západně od města ale brzy potom
razil na silný odpor v horách

prolévali třeba potoky krve všeli

kých rouhačů a kacířů a že rádi
vrátí se do lůna "samospasitelné"
jenom co ta záležitost s tím "Dač-menem-"

bude uspokojivě vyřízena

Živelní pohromy

Krupobitím jakého málokdo je

pamětníkem navštíveny byly ve

Čtvrtek okresy Cass a Traill v Sev
Dakotě a též nejsevernější část

Minnesoty Odhaduje se že dva

miliony buŠlů pšenice na 250000
akrech bylo zničeno čímž vznikla

peněžní ztráta pouze v málo pří-

padech pojištěním krytá ? 1000-00- 0

Někde obilí s jehož sklizní

právě se započalo zničeno bylo
úplně jinde zbyla ho asi polovič-
ka a to ani se nevyplatí sklízeti a

mlátiti Někteří íarmáři dali se

již do orání svých spustošených
polí slibujících letos úrodu ob-

zvláště hojnou V HalsteadMinn

ležely kroupy na ulicích zvýší
několika palců a podobné zprávy

docházejí z Perley Highwind
Nielsville a Shelly na severu a z

Georgetownu na jihu Dle po-

zdějších zpráv škoda krupobitím

způsobená dosáhne $2500000
—Nad Chicagem snesla se hrozná

bouře v pátek večer jež mnoho

škody tam natropila Přihnala se

ze severozápadu a to s takovou

prudkostí že zděšení obyvatelé
očekávali cyklon V parcích byly

stromy polámány v obchodní části

města veliké skleněné tabule roz-tříská-

a aby hrůza byla dovrše-

na bil hrom na všech stranách
tak že hasiči měli stále plné ruce

práce V řece utrhl se od přísta-

viště skůner America a divokou

vichřicí hnán vrazil s hroznou

prudkostí do mostu na Clark uli-

ci Jeden ze stěžSů se přerazil a

hlavní rahno spadlo V přístavu
značně poškozen byl skůner Lake

Forest

Cena pšenice stoupá
Na chicagské burse stoupla cena

pšenice pro září o 2 % centu bě

hem pátku tak že prodávala se po

71 J Po delší dobu byl trh

velmi ochablý poněvadž očekáva-

la se všeobecně velká úroda avšak

poslední zprávy zemědělského

odboru vysvítá že stav járky
zhoršil se o osm bodů a když

došly zvěsti o spustošení úrody v

Dakotě a Minnesotě kroupami

zájem na burse značně oživl a

stoupání v ceně pšenice nastalo

Protitrustová konference

svolaná na den 13 září do Chica-

ga tamní občanskou federací vy-

volala větší zájem nežli zprvu se

očekávalo Dle dosavadních zpráv

zastoupeno bude 35 států a trusty
též budou míti své obhájce

Ne-bras-

zastupovat: budou: W J

Bryan or Allen

Crounse Edward Rosewater a

guvernér Poynter V new-yorsk- é

delegaci mimo jiné jest Chauncey

Depew pověstný železniční mag
nát střibroústý Bourke Cockran

dřívější poslanec v kongresu a

Joh 1 G Carlisle sekretář poklad
ny za presidenta Clevelanda na
sedání trvati bude asi tři dny

Prazvláštní lynčováni

Černoch Bili Wilson lynčován

byl v pátek ve Fort Gibson Mass

za podivných okolností Dnes

týden zatčen byl Wilson v distri
ktu Hermanville Ha obvinění z po
kusu násilí a vsazen do vězení

Když tam žalářník v pátek odpo
ledne vešel shledal celu prázdnou
a později našel vězně visícího na

šibenici a několika střelnými ra

nami v teie rvoronerova porota
prohlásila že černoch usmrcen

byl osobami neznámými Poprava
vykonána byla tak tiše že úřadnf-c- i

ničeho nevěděli Musejí býti

nějak "natvrdlí" když neslyšeli
ani střelných ran

Smutný lávrat zlatokopu
Do Wrangelu v Alasce přijel

ve čtvrtek parník Stratheona ze

řeky Stickeen s třiceti dobrodru-

hy kteří přestáli hrůzy stezky
Edmonton Nešťastníci vypráví
srdcervoucí historky o útrapách
zažitých o ztracených a opuště-

ných soudruzích a všichni odsuzují
obchodní a dopravní společnosti
jakož i kanadské úřadníky a časo-

pisy jel vyhlašovaly onu stezka
za schůdnou a vedoucí bez oklik

do zlatých polí v Klondiku

Všichni muži jeví známky hrozné-

ho utrpení Jsou vyhublí zarostlí
a mnozí nesou památky po kurdě-jíc- h

Někteří mají dosti peněz
že mohou se dostati do Seattle
neb Victorie ale většinou jsou
bez centu a spoléhati musejí živo-

bytím na dobročinnost neb pomoc
úřadů Bylo žádáno za přispění
ve Washingtoně ale dosud nedo-

šla odpověď

Otis zůstane u vesla
Zvláštní depeše z Washingtonu

k new-yorské- Heraldu praví:

Generálmajor Otis zůstane nadále
vrchním velitelem na Filipinách
Kdyby sám podal resignaci gene-

rálmajor Lawton bude jeho ná-

stupcem K tomuto rozhodnutí

dospěl president v poradě se se-

kretářem války Rootem u jezera
Champlain

Laurler vysvětluje
Před časem vyskytla se v časo-

pisech zpráva že kanadský před-
seda kabinetu Sir Wilfrid Lau-ri- er

odepřel súčastnitise slavnosti

kladení základního kamene pro
novou vládní budovu v Chicagu k

vůli napjatým poměrům mezi Ka-

nadou a Spojenými Státy Prohlá-

šení ono učinil prý ku F W

Fitzpatrickovi z odboru poklad-
ního s nímž jest důvěrně znám

Nyní Laurier všecko popírá a

praví že s největší ochotou súčast-n- í

se slavnosti chicagské a že

nemá nejmenší obavy že by se
mu snad dostalo při té příležitosti
nějaké urážky

Ze svita průmyslu a práce -
V Clevelandu sešli ro bohatí

obchodníci v tajné schůzi a upsali
veliké sumy peněz na vypátrání

'

dynamitářů a zároveS rokovali o

prostředcích jak zmařiti boykot
kterýž obchod poškozuje Dělníci

zvěděli jména všech účastníků
schůze a prohlásili proti nim boy-

kot V provoláni svém správně
dovozují že když obchodníci spo-

jují se s utiskovateli lidu pracov
ního týž má právo aby se bránil

I

a nepodporoval své nepřátely Na

Euclid avenue vyhozena byla v

pátek v noci opětně jedna kára

zrovna blíže residencí Johna
a S T Everetta před-

sedy společnosti Big Consolidated
u níž stávka panuje William T

Caple neuniový řidič na linii

Central ave dvakráte střelil po
vozkovi Williamu Littleovi po-

něvadž týž nazval ho skébem a

obě kule trefily se cíle Little
ačkoli pocítil velkou bolest chopil
sekerku jež ve voze jeho se nalé-

zala a mrštil ní po řidič'' způso-
biv mu hlubokou ránu na hlavě

Caple byl uvězněn na obžalobu

střílení s úmyslem zabití kdežto

Little vzat do nemocníce

popírá že řidiče nazval

skébem —V Chattanooga Tenn

vypukla stávk? zřízenců na po-

uliční dráze elektrické a četné vý

tržnosti a násilnosti se již udály
V neděli kamenována byla jedna
kára a dvě vyšinuty z kolejí umí

stěním železných svěráků na trati
Několik osob bylo poraněno Pa

nují obavy před dalšími výtržno-
stmi

Indiáni prodávají pudu
Vládní komisaři uzavřeli s ru- -

dochy kmene Crow v Montaně

úmluvu jež stane se smlouvou po
schválení kongresem Asi milion

akrů půdy bude zakoupeno na se-

verním konci reservace od Fort
Custer ku řece Yellowstone a od

Pryor Creeku k východním hrani-

cím reservace Crowům zbude
asi 2521000 akrů půdy tak že

mají až dosti pro sebe a tisícům

bělochů budou poskytnuty domo-

vy Kupní cena obnáší $1 za akr
a bude vyrovnávána ve splátkách
Značná část půdy dá 'se použiti

pro farmaření ale většina hodí se

nejlépe k účelům dobytkářským
Všude roste bujná tráva a podél

potoka a lek jsou pěkné lesy K

reservaci vedou dráhy Northern
Pacific a Burlington

Zprávy z armády
Do San Franciska přijel z Ma-

nily parník Centennial po velmi
dobrodružné plavbě S těží jenom
vyhnul se dvěma tajfůnům uvízl
na korálovém skalisku kdež plavci
i cestující málem upadli do rukou

Filipínců jeden námořník usmrcen

byl přetržením se lana a jeden z

ubytovatelů bodnut byl černoš-

ským kuchařem Raněný muž
Herman Brevey dán byl v San
Francisku do nemocnice kdežto
útočník jeho Charles Wilson po-
staven bude před soud Když Cen-tenni- al

smýkán byl s korálového
skaliska za 113000 potravin mu-

selo býti vyhozeno jichž zmocnili
se domorodci kteří v ohromném
množství na loďkách parník obklo-

povali a několikráte útok na muž-

stvo podnikli Centennial přivezl
značný počet nemocných vojáků a

důstojníků

DROBNÉ ZPRÁVY

Z Big Timber Mont se

oznamuje že stříž ovcí byla tam
skončena a že vydala 4250000
liber vlny Ceny jsou dobré od

142 centu do 18 centů za
libru

Nákaza žluté zimnice ve vy
sloužileckém ústavu v Hampton
Vabyla již vykořeněna Celkem

vyskytly se tam 43 případy z

nichž jedenáct skončilo smrtí
V St Michaels na Alasce

nalézá se asi za $3000000 zlata
připraveného ku dopravě do Spoj
Států ž

Náleží téměř výhradně
Alasca Commercial Company

- a

Canadian Bank of Commerce '

Z Trenton Mose sděluježe
na Hawajské ostrovy dopraveno
bude asi 200000 kusů živé drůbe-

že jež znamenitě tam platí Jedna
kára s 500 kuřaty byla již poslána
a ostatní budou následovati

V Merrill Wis kára na
Prairie ulici sřítila se s mostu do

řeky 20 stop hluboko Byla úplně
rozbita a všichni cestující počtem
pět poraněni Až na jednoho
všichni životem vyváznou

U Bell Buckle blíže Nash-vill- e

Tenn lynčován byl černoch
Will Chambers jenž znásilnil

pletou dcerušku Williama Watso-n- a

Lotr stotožněn byl svojí
obětí jež nalézá se v kritickém
stavu

V San Francisku pokusil se
o sebevraždu poručík W T Cole-ma- n

z bitevní lodi Iowa jenž
měl býti souzen poněvadž opil
se během služby když jmenovaná
loď kotvila v průlivu Pugetově
Kule sotva dotkla se lebky a pro-

to není život Colemanův v nebez-

pečí Nadějný sebevrah čítá te-

prve 26 roků a nedávno vyšel z
námořnické akademie v Annapolis

Okres Poweshiek uspořádá
velikou výstavu v Malcom ve dnech
od 22 do 25 srpna Nás zajímá
že tajemníkem výstavní společno-
sti jest krajan James Novák jenž
ve zmíněném městečku vlastní
závod sedlářský To dokazuje že
těší se vážnosti mezi spoluobčany
téměř samými cizinci

Zprávy spolkové

' Tábor Columbas čís 69 WOW

Bratří! Tímto vás všechny vy-

zývám byste se dne 22 srpna v

plném počtu do schůze dostavili
Bude se jednat o velmi důležité
věci a tudíž jest přítomnost vás
všech nezbytná

F J Fitle clerk

ftid Palacký í 1 ZČBJ

odbývá pravidelnou schůzi v neděli
dne 27 srpna v spolkové místnosti
na 13 a William uL Ddeiité jedná-
ní předléhá nechť se každý dostaví

V J Šebek taj
fteaaré Jaa Has Lvie ě S S P

odbývá svou pravidelnou schůzi
zítra (16 srpna) večer v 8 hodin
počínaje ve spolkové místnosti
Žádoucno by všichni se dostavili

Fr Jelen K R S

i


