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NOVÉ ZFíUVY DOMÁCÍ

POLITICKÉ'

Lupiči upláchli
Oni dva lupiči kteří v Doní-phan- u

Kans okradli obchod
Kuchsflv při Čemž zastřelili dva
lidi nebylí dosud zatčeni Asi

500 ozbrojených oblehalo lupiče
kteří se v lese zabarikádffvali ale

gen Funstona pamětním mečem

až se vrátí do státu
'

Honba na zloděje koní

Jakýsi koňský zloděj ukradl

Langhlinovi v Ashlandu mulu

a chtěl ji prodati v táboru dělni-

ckém na stavbě dráhy Fort Dodge

NejlepŠí tvrdé a měké uhlí
Dochází nás nyní lesklé suché a dobře prosáté tvrdé uhlí a radí-

me svým zákazníkům aby se uhlfm na zimu zásobili poněvadž cena
v brzku stoupne — Prodáváme též všeho druhu ubil mčké od $4 00 do

$700 tuna

COUTAIÍT is SQUIHES
Telefon 980 Sklad: 17 a Mason Písárna: 1402Farium
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žlotá zimnice

V Key West Fla se objevily

opět dva nové případy žluté zim-

nice a v Miami 19 kdež bude
zřízena námořní nemocnice pro
stížeoé morem V Key West se

objevilo celkem 22 případů žluté

nákazy a dva skončily smrtí Dr
Porter zamýšlí všecky nemocné

převézti někam do hor na sever

TéŽ v Jackson Miss se objevily
dva nové případy žluté zimnice
čímž počet všech nemocných do-

spěl na dvacet '

Zoufalí milenci

V Peoria 111 se zamiloval

Kubánec Garcia do Bessie Maho-neyov- y

dcery vydavatele novin

Poněvadž rodičové zbraňovali
dceři aby s Garciou mluvila vy-

šli si zamilovaní mladí lidé v úte-

rý za ' město a tam se svedli se

světa Druhého dne ráno byli
nalezení zkrvácení v ústraní dív-

ka mrtva a mladík v posledním
tažeuí

Vojsko na Filipíny
Ze San Franciska vyploulo ve

středu 5 parníků z vládního pří-

staviště vezouce vojsko a zásoby
na Filipíny Tři z těchto parní-
ků plují přímo do Manily vezouce
28 pluk a 3 setniny 31 pluku

pěchoty kdežto dva parníky plují
ďo Portlandu Ore kde přijmou
na palubu 39 a 45 pluk ku do-

pravě na Filipiny Příští sobotu

vypluje parník City of Peking s

ostatními 8 setninami 31 pluku

Dostal také áavll

Admirálu Sampsonovi udělil

stát New Jersey také čestný meč

25 t m Ve sněmovně státní v
Trentonu se shromáždilo množ-

ství námořních důstojníků a stát-

ních úřadníků při čemž guvernér
státu odevzdal admirálovi čestnou

zbraň co prý památku od spolu-
občanů oa zdárné vedení války se

Španělskem o což prý Sampson
má zásluhu velikou #

'

a?
n f

Z Wasnlnftonu

X Vojenský odbor vyslal pluk
Sumnera majora Storeye a setní-

ky Gibsona a Slocuma do jižnf

Afriky aby tu studovali řemeslo

válečné na bojištích mezí Angliča-

ny a Boery
% Poštovní poukázky ve finanč-

ním roce uplynulém aprostředko-val- y

zásilky peněz v obnosu J224-95836- 3

o 20 milionu více než

loni Tyto poukázky přinesly

poltě $1591638 příjmu a válečné

daně znicb bylo zaplaceno $579"
886 Z Kuby bylo pomocí money
order-- a zasláno do Spoj Států

12345093 odtud tam ale jenom

155156 ZPortorika sem bylo

posláno 1407185 a odtud tam

#13173 poštou
% Guvernér státu Idaho přijel do

Washingtonu aby vyjednával s

vládou o hornících zatčených

vojskem Vláda a správa vojen-

ská by se ráda zbavila těchto lidí

a chce další jich vydržování strčí

ti na bedra státní správy Guver-

nér Idaha však se omlouvá Že ne-

maže zajatce ty převzíti v dohled

státní jelikož se mu nedostává
moci aby o ně pečoval Tajemník

vojenství Root nabádá guverné-

ra ku svolání zvláštního zasedání

legislatury což se tento zdráhá
učiniti

X Vrchní vojenský lékař Wood-ha- ll

z Manily ohlásil nejvyššímu

vojenskému lékaři ve Washingto-
nu že má 38 hospitálních poslu-h- ů

a 1491 mužů ku obsluze ra-

něných a nemocných Žádá ještě
asi o 40 hospitálních posluhů a

o 700 mužQ Gen lékař Stcrn-ber- g

již odeslal do Manily 268

mužů a 14 ošetřovatelů nemocných
a dalších 168 mužů še 42 ošetřo-

vateli je již také připraveno k

odeslání na Filipíny y

Tajemník Long vyďal rozkaz

aby byl do Cavíte u Manily vy-

slán batailon námořního vojska
které má býti vzato z Washingto-
nu League Islandu a Bostonu a

bude dopraveno na Filipiny nej-

spíše na křižáku Bufíalo

X Zpráva mincovny washing-

tonské udává že v roce 1898 bylo
ve Spoj Státech vydobyto za

I644630S0 zlata v jiho-africk- é

republice ho' bylo vydobyto za

$79214953 a v Austrálii za

$64860800 V těchto třech ze-

mích bylo vydobyto 73 proč tedy
skoro tři čtvrtiny veškeré těžby
na zeměkouli V průmyslu se za

rok 1898 spotřebovalo jen 65 mil

zlata ostatek byl použit na mince

X Zpráva poštovní za uplynulý
fiskální rok ve Spoj Státech vy-

kazuje za 640 milionů dol peněz

Příjem z pošt obnášel $95021-38- 4

vydání $101632 161 z čehož

povstal schodek $6610776 Pošt

je ve Spoj Státech 543821 nichž

37627 vydává poštovní poukázky

peněžní
X President vydal obyčejné

provolání k národu v němž vyzý-

vá aby v den 30 listopadu vzdal

díky bohu za všecka ta dobrodiní

jimiž nás prý obmyslil

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Umodllll dítl

Ve Fort Dodge la se rozne-

mohlo 3leté dítko pí Steadmano

vé ta pak místo pro lékaře po-

slala pro modlička Lincolnovou

Ta se modlila matkou nad ne-

mocným dítětem až zemřelo a

b)lo rychle pohřbeno Zpráva o

tom se však roznesla po městě

až úřad musel zakročiti a záleži-

tost ta jest nyní předmětem vy-

šetřování

Dráha povolila
Železniční společnost Burling-

ton dopravovala z omažských
nakládáren výrobky laciněji na

východ než z Kansas City což

tamní občany popudilo tak Že

drábu boykotovalL Zástupcové

dráby té byli konečně donuceni

priléztt ku kříži a vyrovnali spor
tak že odvolali zvýšeni doprav
ného pro Kansaa City a postavili

ceny oa roven % Omahou Obča

Bpak jichž se asi 1000 spojilo
fen provádění boykotu slíbili opu-ť-

Ji

od čsiZho aefíátelatvf proti

& Omaha nedaleko Lovelandu v

Iowě Konstébl Hardin Moss z

Missourt Valley se vypravil se

synem šerifovým Joe Morganem

aby zloděje zatkli jejž nalezli ve

stanu při jídle Chlap nezdál se

býti nebezpečným a jen žádal

aby si mohl dojísti co si právě

koupil Bylo mu to dovoleno

sotva ale se konstébl obrátil stře-

lil 'jej darebá do zad a s revolve-

rem v ruce nařídil mladému Mor-gano- vi

aby sedl do kočárku a

ujížděl co může Mladík upo
slechl a hnal koně z vší síly

desperado pak stál za ním s revol

verem nutě stále do cvalu Z

táboru dělnického bylo ihned na

všecky strany telefonováno a ze

všech míst podél řeky se vydali
lidé na stíhání zloděje Konečně
koně Morganoví nemohli z místa
a lupič poručil mladíku zastaviti
u farmáře který nedaleko cesty
svážel kornu S tím smluvil aby
své koně zapřáhl do vozíku Mor

ganova a dovezl jej do Council
Bluffs za $2 Farmář Henry
Tiarks jménem přepřáhl koně1 a

zase uháněl se zlodějem k městu
Zatím se policisté z Council Bluffs

vydali na všecky cesty a dva z

nich potkali povoz avšak ne

všimli si lidí na něm až jej pře
jeli Ohlédli se avšak zloděj se

také ohlédl což policisty v pode-
zření utvrdilo tak že kočárek

obrátili a dohonivše Tiarkse za-

stavili jej Desperado však již

vypálil na policajty a skočiv s

vozu dal se na útěk Vebéhl do
blízké kůlny kdež byl kúB na
němž by se mu snad bylo podařilo
upláchnouti kdyby jej byly dvě
kule policistů nezasáhly do nohy
Ještě však se

'
hotovil k odporu

rána pažbou revolveru jej však

učinila dalšího boje neschopna a

zloděj byl svázán a dodán do vě-

zení v Ccuncii Bluffs Zde udal
že se jmenuje Williams avšak na

listinách u něho nalezených se

vyskytuje jméno Gregg a Gregory
tak že se neví jaké jest to pravé
Také u něho bylo nalezeno asi

$400 a desperado se chlubil že

jsou to peníze utržené za koně

kradené Poraněný jím konstéDl
Moss snad zemře neboť kule mu

pronikla do těla blízko páteře

Utrpení na moři

Do Seattle Wash připloul
plachetník Hera z Aljašky asi se

200 cestujícími kteří přestáli na
cestě strašné útrapy Na pla
chetníku nebylo dosti potravy
aniž vody pitné a cestující byli
hladem tak zmořeni že někteří
museli býti z lodi vyneŠeni nemo-

houce jiti sami Dva z nich na

cestě hladem a nedostatkem oše-

tření zemřeli a byli pohřbeni v

moři Mnozí z cestujících si při-

vezli značné obnosy zlatého písku
jejž vyrýžovali v táboře u před-ho- ří

Nome kamž se z jara opět
vrátiti zamýšlejí

Maohoieaec
V Chicagu byl zatčen Walter

L Farnsworth cestující jednatel
pro moohoženství Při předběž-
ném výslechu se přiznal bez okol-

ků že má po světě asi 42 žen

určitě to prý však nemůže spo- -

čísti V Chicagu samém se prý
nechal oddati se čtyřmi v Evropě
s 1 1 v Peru se 3 a po celém svě
tě prý má roztroušené ženy jež
ani spočítati nedovede Má ale
také rozličná jména a sice asi 5

neb šest pod nimiž byl na růz-

ných místech oddán S každou
ženou Žil vždy jen den nebo dva
ale dobře se prý s nimi snášel
což všecky dosvědčí

Krvlaa v Keitacky
V Manchestru Ky měl býti

zahájen soud na němž by se pro
jednaly četné vraždy spáchané z

krvepomsty mezi rodinami Grifíi-n- ů

a Philpotů Obvodní soudce

Eversole se však z obavy před
zavražděním k soudu nedostavil
za to se do města dostavilo četné

příbuzenstvo obou nepřátelských
stran ozbrojené a každé chvíle
možno očekávatí vypuknutí řeže

lil na cestě do města byli ze zá

lohy zastřeleni Tom Whitamor a

jeden z Pfctlpota Da Packat pak

ráno nebylo po zločincích ani

stopy Jen louž krve za bariká-

dou nasvědčovala že některý z

nich byl raněn Stráže stály po
celou noc kolem barikády a tu se

museli lupiči 2a temné noci nějak
mezi strážemi dostatí z pasti
Nedaleko od místa se ztratil vůz

s párem koní a má se za to že jej

desperádové použili k útěku

Policie atchinsonská myslí že

lupiči ti jsou ze státní káznice

uprchlí trestanci Jack Holly a L
Priest Dne 3 srpna byli poslá-
ni tři trestanci na hřbitov k vyko-

pání hrobu oni však přemohli
stráž zmocnili se její zbraní a

uprchli Na polapení jich jest

vypsána odměna $1000

Nemocnice vyhořela
Ve Findlay O vypukl 23 t

m oheH v nemocnici od elektri-

ckého drátu Nalézalo se tam

mnoho lidí nemocných kteří jen
s velikým namáháním byli od ha-

sičů zachráněni Když poslední
z nemocných byl z hořící budovy

vynesen sesuly se zdi tak že jen
s těží Zachráncové vyvázli živo-

tem

Neštěstí na dráze
Asi 4 míle od města Wabash

Ind oddělilo se 13 plných vozů

nákladních od vlaku a po svahu

se hnaly dolů když se v zátočině

setkaly s druhým vlakem náklad-

ním Parovůz a 7 kar bylo roz-

bito při čémž byli dva železniční

zřízenci zabiti a tři těžce poraněni

Ženská vzpoura
V Mitchellviilu nedaleko Des

Moines la vzbouřily se chovan-

ky polepšovny a rozmlátivše ná-

řadí i okna a dvéře hrozily za-

pálili celou budovu Z Des

Moines byla tam vyslána Četa po-

licie která oblehla budovu a po-

chytala několik děvčat kteráž z

ústavu zatím uprchla V noci

pak na středu se podařilo policii
ostatní buřičky přemoci a do vě-

zení v Des Moines přivésti Jest
jich zatčeno asi 60 ostatní pak v

ústavu se podrobily opět kázni

Škoda vzpourou tou způsobená

odhaduje se na $10000

Zpronevěřilý pokladník
Státní examinátor bankovní

prohlédl knihy Citizens banky v

Sioux Center la a shledal že

pokladník Jerry Kendrick zprone-
věřil $11500 Banka však jest

pojištěna u American Surity Co

na $10000 tak že krádeží tou

mnoho neztratí Pojišťovna pá-

trá po uprchlíku aby jej vydala
zaslouženému trestu

MrtvoU Ženy
Ze řeky Des Moines nedaleko

města stejného jména byla z vo-

dy vytažena mrtvola ženská v

níž poznána ailetá Mabel Scho-fieldov- a

dcera lékaře z Macks-burg- u

Vyprovázela matku svou

na dráhu v neděli a od té doby o

ní nikdo neslyšel až byla naleze-

na Smrt její jest záhadná avšak

porota koronerova nemohla vy-šetř-
iti

nic jiného než že se dívka

utopila
Zvedák spad!

Ve veliké budově Warreo &

Springerově na již Canal ulici v

Chicagu utrhl se v úterý zvedák a

sřítil se ze 6 patra do podzemí

Patnáctiletý mladík Ilinkus byl
zabit a tři jiní poraněni tak těžce

že sotva Životem vyváznou

Generál Fnistoa
Plukovník kansasského pluku

dobrovolnického Fred Funston

přijal nabídku odboru válečného

aby převzal velení nad brigádou na

Filipínách ku kterémuž cíli byl

povýšen na brigádního generála
Až pluk jeho bude rozpuštěn
odebéfe se do svého domova a

pak do Washingtonu 'aby přijal

rozkazy a vrátil se zpět oa Fili-

piny V Saa Francisku měl

přednášku před studentstvem uni-

versitním ▼ níž tvrdil že povstal-
ci mají hlavní oporu v mniších a

koěžfch katolických Dokazoval

ie kdyby vláda Spojených Států

zabavila mnichům filipínským

veškerý majetek a vyhnala je ze

země kýlo by povstání konec
Otčaavé aUt fianaaa p9Čm$

Provolání k ct české veřejnosti!

Až do nedávné doby byli hudeb-

níci čeští velmi špatně sorganiso-ván- i
avšak dnes jsou skorém

všichni až na velmi malé výminky

členy Omaha Musicians Associ

ation (A F of M) unie to ku
které náležejí hudebníci omažštf i

jakékoliv národností v

počtu kolem tří set a jež jediná
zastoupena jest u Federace Práce
a uznávána uniovým dělnictvem

omažským i Čeští
hudebníci náležející k unii této
utvořili klub jehož účelem jest
oznámiti ct obecenstvu zejména

pak ct spolkům že zde stává ta-

ková unie a požádat je veřejně v

Časopisech by nás podporovali
V poslední naší schůzi byl zvolen

7členný výbor jehož prací bude
hledět k tomu by uniová hudba

byla všude zaměstnána a kde by z

nevědomosti neb omylem některá
unie neb spolek objednal hudbu
neuniovou upozornit je na to a

žádat je o napravení Jména spol-
ků neb unií které by ještě po vy
světlení odepřely uniovou hudbu

zjednati budou uveřejněna v ča-

sopisech tak aby každý včděl

kdo jest nepřítelem naším a děl-nict- va

vůbec Toto dáváme ctěn
obecenstvu na vysvětlenou aby-

chom ho vyvarovali před nepří-

jemnostmi Když objednáváte
hudbu žádejte na jednateli unio-

vou stvrzenku s jménem Omaha

Musiciáns Association {A F oM)
V naději že ct obecenstvo ze-

jména pak ct"unie a spolky toío
oznámení vezmou k vědomosti

nás podporovali budou znamená-

me za české hudebníky patřící k
Omaha Musicians Association

F Wonasek

Výbor J Mulač

7mi St Maťcha

Záchvaty trvale vyléčeny Záchvaty a
smlsl po Jednodenním uíívání Dr

Rltne' Oreat Nerve Restorer Zailete sl pro
$200 láhev na řkouflku Obdržíte Ji zdarma
Dr K Kline Ltd 031 Arch St Phiiadelpula
Pa HlODTSÍtf

a více stálého výtěžku zaru-
čujeme každému kdo pře-
vezme jednatelství naSlnh

vlasteneckých loveckých
přírodních a niboženftýcb
obrazá Nemějte žádné oba
vy snad před ztrátou

O 8 SILBEKMANN
P2 St' Paul Minnesota

5 10 a 20 akrové zahradnické farmy
na proděl nab výměna Pozemek leží asi 4 neb
b mil od Houtb Omahy a jest
zvtáSte pHspůaoben k pěstováni zelin a ovoce
Na pozemku jest něco lesa V zimě mažete se
věnovatl mýtění Dobré ikoly v poblíží Prodá
se na snadné splátky aneb vymění za jiný
majetek JNO J CLARKE
DTll-l- m SIS Board of Trade Bldc

OMAHA NÍB

Střevíce pro d$tí

prodává Anton Bílek daleko levněji
nežli kterýkoliv obuv ní obchod ve mě-

stě činím tak proto abych seznámil

obecenstvo s našimi výtečnými školními
střevíci Naše zásoby pochází od nej-lepsí-

vyrabitelft Jsou úplní nové a
s nejlepsích továren Prodej dobré obu-v- i

pro iákv lacino lest mou specialitou
Jestli hledáte obchod kde nejvýhodněji
koupili obuv pro zaky pamatulte ai
místo

C Carhon 107 fií 16 ul
V7ml naproti IIayden's

"tCLEPHONE 43

141 FAIiNAM ST

TVejlepéí
id 11

ilili tvrdé oblí

$850 tuna
Kapte dokud je laciné neboť cena

brzy stoupne

DROBNÉ ZPRÁVY

Společnost Pullmanových pa
lácových kar železničních stržila
za účetní rok právě ukončený
111478029 a vydala 14559881
Z toho vyplatila dividendu Í3'- -

149550 v pokladně pak ponecha
la 12285465

Ů Laramie ve Wyomingu
nalezeno bylo mocné ložisko gra
fitu v Halleck kaňonu a s různý
mi vyrabiteli tužek byly smlouvy

již učiněny na jeho dodávání na

východ
V indiánské reservaci Crow

Creek v jižní Dakotě ukradl bě-

loch Bandell Indiánovi 188 ce-

drových kolů a ač byl úplně
přece jej velká porota

nedala v obžalobu poněvadž prý
zákony Spoj Států neurčují žáďné

tresty za krádeže spáchané od bě-

lochů na Indiánech

V horách montanských nale

zeno bylo již 8 mrtvol lidí zahy-

nulých při poslední sněhové váni-

ci a ještě mnoho jest pohřešova-

ných
V jižní části Chicaga vyhořel

na neděli v noci celý obchodní

čtverec domů v němž byl i starý
hotel dřevěný Pobouření hosté

prchali v nočním obleku z hořící

budovy a asi 14 jich bylo potluče-
no nebo popáleno

Vrchní lékař vojenský gen
von Reypen ve zprávě své pouka-

zuje na to že při vojsku námoř-

ním jest málo lékařů a odporučuje

přibrání 5 lékařů a 20 pomocníků
V "tMunčieJiIndjryloupili

zlodějové obchod Sellmerúv od-

vezše plný vůz zboží v ceně přes
fiooo

V St Paul byla stávka sléva- -

čů urovnána když bylo dělníkům

něco na mzdě přidáno a jejich
unie uznána

U Athelstanu la propadl
se parovůz skrze most při Čemž

byl jeden člověk zabit a dva pora-

něni
V Los Angeles Cal nastala

doba zasýlání sušeného ovoce

ořechů a oranžů na východ k če-

muž se nedostává železničních vo

zů Dráhy Santa Fé a South Pa
cific by potřebovaly nejméně 300
kar nových ku zásilce ovoce na

východ
Dráha Chicago & Altona za

řizuje pojišťování svých zřízenců

na život Polovici prémie poji-

šťovací bude platiti společnost a

druhou polovici má platiti každý
zřízenec železniční sám

Státu Louisianě přiřknul nej- -

vyšší spolkový soud právo Žádati

náhradu od státu Texas za škody

způsobené prohlášením karantény

Továrna na náboje v Bridge- -

portu Conn obdržela objednáv
ku asi oa 5 milhonů nábojů od

vlády anglické jichž má býti upo-
třebeno na Boery

Řiditelové dráby New York

Central uzavřeli rozmnoŽiti akci-

ový kapitál 015 millionů Uk že

bude nyní dráha ta míti Ji
kapitálu v obchodu

V Denver byla probátnímu
soudu odevzdána poslední vůle

Geo W Claytona který odházal

1 million dollarů městu k zařízení

sirotčince Nikdo z příbuzných
se nepřihlásil aby poslední tu

vůli chtěl soudně zrušiti jak se

dříve ohlašovalo

V Paris Mo vznesla velká

porota obžalobu na Alex Jestera
pro vraždu prvního stupně již
spáchal před 28 roky zavraždiv

Gilberta Gatese syna millionáře

chicagského
V Grawfordsvillu Ind bylo

letos prodáno východním tovární

kům asi půl milhonu liber vlny

vypěstované ve státě Indianě
Cena vlny jest od 18 do 22 centů
za libru

V černých vrších se velice

rozmnožil druh hmyzu kťrý ničí

sosnové stromy zavrtáváním c
do nich

Srážka vliko a károu

V noci na čtvrtek se srazil ná-

kladní vlak s pouliční károu v De-tro- it

Mích Kára byla plna lidí

kteří se ubírali z divadla do Mc

Clemens když vlak ji vyhodil z

kolejí a mrštil jí na nejbližší dům

Konduktor káry byl zabit na mí-

stě a 22 lidí více méně poraněno
Motorik viděl vlak se blížiti a

chtěl káru zastaviti ale brzda ne-

pracovala dobře a tak kára vjela
na trať zrovna před lokomotivu

Štěstím bylo Že vlak jel zvolna

jinak by bylo mnoho lidí zahy-

nulo

Z FILIPÍN

V okolí Iloilo se připravuje

tuhý boj Soustřeďují zde Ame-čan- é

i povstalci své síly ku větší

srážce Zámožní obyvatelé okolí

toho žádali gen Otise o ochranu

jelikož jim povstalci béřou vše co

k výživě své potřebují
Gen Otis zakázal časopisům

manilským psáti o pohybech voj-

ska amerického poněvadž se tím

dostává potřebných informací po-

vstalcem o síle a postavení kaž-

dého sboru amerického

Povstalci byli vypuzeni z Neg-ro- s

v čemž Američanům pomáhá
i domácí vojsko

Mrtvola kap Howarda který
byl 22 t m zabit byla dodána

25 na parník v Manile aby byla
dovezena do Spojených Států

Parník Grant s 26 plukem byl
hned po příjezdu poslán do Iloilo
kdež bude vojsko na břeh

Povstalci vytlačení z okolí

Calamba se opět vrátili ve větším

počtu obléhajíce město se strany
pozemní

James Reed poraněn

Pan James Reed vrazil bolení do

kusu leda tak it se odřel pořádně
Noha mu otekla a bolela Je) tak ie
nemohl chodili bet berlí Byl v opatro
váol lékařů a ponifval všeliké liotmeo-t- y

I vypotřeboval dva a půl galonu ko

Úlky d máčení avlak nespomohlo
nic ai počal oi'vaU Chamberlains
Psin Balm Tím docílil skoro úplného

vyléčení běbeot iedooho týdne a jest
přesvědčen ie kdyby nebyl pouiíval
tento lék byl by si másel dáti Doba

uřítnout Mr Beed Jest jedním s čel-

ných obchodníků v Clsy Oourt House

n W Va Pain Bála Jest nevyrovná
teloýai pro vyaskaatf po—tkaniny a
rteaaaUea Ba prodaj va Tlach aV

í
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