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Telegrafické

Ruska — Není již nijaké pochy
by o tom že ruská vláda hodlá

po českých osadách utvořených
blahodárně působí a úkol svůj
svědomitě plní Otevření školy
new-yors- spadá do roku 1886
a za jejího trvání tedy za třináct
roků přijato bylo celkem {17041
ff% Xirtf VftXní taArv-i- áf j%

Chicaga Je to mladík asi 23letý
slušně oblečený a dle rukou ne-

zabýval se těžkou prací Do

Chicaga bylo ihned telegrafováno
policii zdaž by mohla zastřelené-
ho stotožniti Na jednom z lístků
v kapsách jeho nalezených stálo

nům vrchní velitel anglického voj-

ska lord Wolseley a zástupy lidu

provolávaly vojínům nadšeně slá-

vu Také královna Viktorie byla
přítomna poslední přehlídce voj-

ska při čemž oslovila plukovníka
Haltona velitele odjíždějících po-

vzbuzujícími slovy jméno W Cummings 5422' Wa-

bash ave Chicago Po druhém

lupiči policie pátrá a Trumble byl
prozatím podržen ve vazbě až do

výslechu

— I lidé v nejnuznějších po
měrech mohou si dopřáti láhev
Anker Pain Expelleru Reuma-tis-

pakostnice trhání v údech
a p bolesti stíhají bohaté i chudé

Nejlepší prostředek proti tomu

jest Anker Pain Expeller Láhev

pouze 25c a 50c

itostoitostoitoitooitooitostottoiio
O mm

M

Za tak četnou přiseli á podporu
nám poskytnutou ct obecen

stvem pH sobotní Eábávi jsme M

nuceny vidíti nejsrdečněji! diky 2
▼Bern rreane pp Ant Jirajickovl
Janu Jirákovi Vine Soukupovi
Vác Dolejiovi sa nálevnou a pp
Ant Vaňkovi Ant Novákovi co

výbor pořádku Janu a Julii Jirá-
kovým u registru paní BozdScho-v-

za zákusek a p Al Eliášovi
za výtečnou hudbu Eonečni nel
vřeleji! díky viem účastníkům za
Uk nojnou návštěvu S úctou zna
menámese

ai

Dr Karel HOrouer
ČESKÝ LÉKÁŘ

Má zvláštní zkušenost v léčení ne
mocí ženských očních ušních a

krčních a ranhojlčství
ÚŘADOVNA NA SEVER STRANĚ NÁMĚSTÍ

DAVID CITY NEBR

Jede na larolinl do viech okolních mřsteíelr
Zavolejte }e) ▼ pidu potřeby telefonicky neb
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JJdělujeme ceny

3 fJudahi3

Diaioil s'DHIi
Zalicme vám tdarma seznam ten
íi prémii jel udllujeme kal-dém-u

odkufnlku Pitie:

SO OMAHA

NEB

ALLENS

LUNG BALSAM

I Skládá m c vyda
Neodkládejtel jiých loniártik koKa- -

vyieciu ten I ka rotilB
1—— X _ I chomicky jaon Ir
použitím pl0 lttlvoD Tlastnoct

PAeobl poilitivi aa

ALEřTS J""'""? "
LUnb my porabmoje sdmi--

BALSAM i0TDf' laU knT 10
unicenon a podrildt- -

Bon iliznicL Dnallala
trávicí artroji a dodává lily ceMma ttla
Uková jaoa okuniltá a upokojivá ky

tak ie 1m rnílti ca vyláeeal i tok
nejboriibo kalle Neobeihoje opiaai Na

prodej n vleek lékárníka

Tftl VELKOSTI

25c 50c a $1-0- 0
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Díky! Nelíčené díkyi

V posledních dnech došly nás
četná blahopřání s venkova od

milých přátel k našemu letošní-

mu jubileu některé Jednotlivě a
některé i hromadné a dochází

posud každodenně Tyto upřím-
né projevy přátelství Jsou nad
vie milé Zejména vážíme sobi
blahopřání provedeného káligra
fleky známým krašopiacem omai
ským panem Emilem Čermákem
a opatřeného četnými podpisy
zdejších krajanů a přátel našich

Všechny ujišťujeme ie projevy
jejich růstanou nám trralou a
příjemnou památkou

Jan a Marie Rosický

Drůbež na farmě vychovaná
jest pro kupoe lepil protože Jeas
silná llá zdrav vychová adra
vé potomsťj Vtechna d rabat
kterou prouávime jest vychován
na farmi Nil velkř apis o dribeal
vim poví jak nadilatl mnoho it

a drftbelí Spla má cenulSUB
ale ca 16 centA je potle:

Joba Baucber Jr Box 193 Freeport Illiaoi

Hoizslo $480Ycenč ne méně než$10

Prodáma vám sa tn cena housle vnora BtaT
tiemT IrráanA fthntovnnA IL mftiifii nSImf hn--

natf blaa Šmytec Jest plné délky a braiilaM-boarev- a

Mimo toobdrtite tásobnstrna a
kalafuny
Pikná nousdro dfovSná aneb eanvaaasvá srn

90 cente svláate

Vál obchodník vám neprodá tak dobré boa
Ie jako tyto levněji neC ta 11000 Poélema ie
no obdrženi cen v anab zallete 110tá mv la
poileme na dohfrkn (COD) s právem aby
jste sl Je prohlédnuli Jestliže neshledáte Je
nejiepsimi ae vtecn in tu cenu vrané je a
my vám peníze navrátíme

ÚdIdT illnstrovanv katalov s cenami sa Ja
ké se prodává zboží obchodník! m poílenaa
na požádáni

CRANCER & CURII CE CO

Importéři a velkoobcbodofcl

ÍLTPCCOLTV - NEBRASEA

-tl MATĚJ MACHÁČEK

tajemník-
- "
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Krajan C T Kálal ustanoven

hasičským kadetem v ClevelanJu

1 V minulých dnech byl pořá
dán v Chicagu Patronátem české
svob Školy 5 wardy bazár ve

prospěch české školy jenž vynes
pořadatelům $46954
" V Domovině starých 281

Perry ul v Clevelandu zemřela
ve čtvrtek mrtvicí paní Kateřina
Brožková (dle "Američana" Droz
aova jiz dopráno dockati se
věku sto čtyř let Pohřbena byla
na hřbitově sv Josefa
" Ku spolkovému loďstvu od

vedeni byli v minulých dnech

následující chicagští mladí kraja
né: Frank Ksander syn krejčího
ť rant Ksandra z č 460 Potomac
ave Robert Legros z č 527
Humboldt ulice syn bývalého
jednatele síně Sokola Slovanské

Lípy Bohumila Legrose

1 čeští katoííci v Allegheny
Fa dostali nového kněze zná
mého velebného pána A HouŠtě

utery tam pmei o listopadu z

polské osady New Kensingtonu
kde posledně působil Velebný
pán Houšť je chlapík a bude h

působit v Allegheny stejně blaho
dárně jako to Činil dříve v St
Louisů mají se alleghenští osad
níci na co těšit

'áW 9 a n V

1 narei itaDSteinex rozeny v
Kožlanech v Čechách zemřel v
Pine City Minu u vysokém vě-

ku Jeho syn Rev K L Rab--

steinek tamnější farář vystrojil
mu velice skvělý pohřeb k němuž
sešlo se mnoho osobních přátel i

sám biskup z Duluth přijel Rev

Hrachovský z Minneapolis měl
velíce krásnou pohřební řeč i Rev
Xaver Till z Prairie du Chien

Zesnulý zanechává manželku á
několik dospělých dítek v Čechách
v' Americe

'

v

K Přelíčení případu v němž

renštatský farář Kačer žaloval F
Kneska občana osady Frenštát v

okresu Burleson Tex za na cti

utrhání právě bylo zakončeno
Žaloba zněla na sedm tisíc dollarů
odškodného Každá ze žalujících
stran měla asi 18 svědků a farář
Kačer měl tři advokáty na své

'
straně kdežto F Knesek měl

dva Byl to zajímavý případ a

přelíčení pobavilo přítomné Po-

rota podala svůj nález proti panu
faráři jenž následkem tobo musí

platit soudní útraty které jsou
značné J:''
1 Koncem tohoto roku a sice

dne 37 a 28 prosince bude od-býv-

spolek lékařů Western

Surgical and Gynecological Asso-ciat-in

svůj devátý sjezd a sice v

Des Moines Iowa a s potěšením
zaznamenávámeŽe mezi přednáše
jícími bude též lékař český a sice

Dr J Rudiš-Jičínsk- ý ze Cedar

Rapids la jenž bude přednášetí
o A paprskách a jejich prospěš-
nosti i v čem chyby se činí Není
to poprvé Že lékař tento mezi

svými druhy hlasu povznáší a při-

spívá tak k výzkumům vědy k

čemuž mu jen gratulovali musíme

□ 1 Jak list "Decatur Review"
v Decatur lil vycházející píše
ustanoven krajan Frank J Šafář
hlavním výpravčím vlaků na chi

cagské divisi dráhy Wabasb Pan
Šafář byl jedním ze 6 výpravčích
kteří do Decatur asi před rokem

Forést byli přeloženi když
úřadníci střední divise soustředili
se v městě tom a právě jeho po
výšení svědčí o důvěře jaké se u

svých představených těší a co
zvláštní každý mu povýšení jeho
přeje neb si za jeden rok pobytu
svého v Decatur všude získal hoj-

ně přátel Krajan náš začal pro
dráhu Wabash pracovati r 18S0

jako telegrafista a výpravčím stal
se r 1885 Zprvu byl stanovi-
štěm v Butler Ind kdež sou

druhy v práci mu byli Henry F
Hougbton James Goodrich a jiní
kteří nyní všichni důležitá místa

jiných drah zastávají Kraian
Šafář ač už je ve službě dráhy
dloubá léta jest poměrně ještě
mladým mužem a směle může

ještě na další postoupení poČítati
Otec jeho usazen ie v Siblev 111

1 Nelze upKti že české škol
ství v Americe bylo dosud vždy
odstrkováno a zanedbáváno ná-

sledkem Čehož nevyhnutelně na- -

ézalo se na nejnižším stupni vý

voje rroto každou zprávu tý-

kající se české školy v českých
osadách počínáme čisti vždy v a
tom domnění že dozvíme se buď
zaniknutí jejím aneb o jejím

živoření Tím radostněji tudíž
vítáme zprávu "New Yorských
Listů" v níž zračí se jakási histo-
rie České ikoly v New Yorku jež
snad íédtni íťltét oátitnícfi

zahájili ráznou akci v Asii Dúka
zem toho jest jmenování gen ko
záků Jonova vrchním velitelem

vojska v území aemirečenském —

V Moskvě zasedala v minulých
dnech státní rada jež vyšetřovala

jednání některých vysokých vlád
nich úředníků a výsledek této po
rady byl že car na odporučen
této rady suspendoval čtyři mim

stry pro nepoctivé jednání ná
sleďkem čehož zavedeno bude

'
nimi soudní vyšetřování

Turecka — Cařihradská policie

dopátrala se spiknutí jehož úče
lem bylo avrbnouti nynějšího su
tána s trfinu ' Vinníci postaveni
byli' před tajný soud a všichni

byli odsouzeni ná doživotí do ža

Srbska — Do Bělehradu navrá
til se opět ruský vyslaďec Mansu
rov čími navázány budou opět
aspoft poněkud přátelské styky
mezi ruskou a srbskou vládou

Kanout -uner tito — V minu

lýcb dnech došla do Spoj Států
telegrafická zpráva ze minist- r-

president vzdá se svého postavení
al uvedeno bude v platnost vyrov
nání t Uhry a povolen bude stát
ní rozpočet Co se týče jazyko- -

výcb nařízení to ponechá prý hr
Clary svému nástupci kterým prý
bude br Fotocki jenž sestaví mini
sterstvo koaliční — Zprávu tuto
zasýlá nám též náš Český zprávo
daj v listu jejž na jiném místě

uveřejňujeme a kde čtenář správ
nější situace nynějších poměrů
Rakousku se dozví — Dle níkte
rých zpráv vypracoval ministr vní
tra nová jazyková nařízení aby
vyšel vstříc Mladočechftm Obsah
těchto nových nařízení jest prý
znám dru Englovi —- Antisemit
ské hnutí v Rakousku nabývá den
ně stále větších rozměrů podpo
rováno jsouc stranou ' klerikální

jakož i feudální šlechtou — Ve
Vídní uhořela ve svém příbytku
hraběnka Berkowská známá svým
výstředním chováním CtJ)t v po-

steli při světle svíčky od níž vzfia
# w a

ia se zasiona a nez mohl kdo ne- -

šťastníci ku pomoci přispětizahy
nula v plamenech —í

í Itali-- Římě sloužená byla
ve středu slavná zádušní mše za

padlé anglické vojíny v jižní Afri
ce Mše účastnili se veškeří An

gličané a Američané v Římě dlící

mezi nimiž nalézali se i oba vy-

slanci anglický i americký Při
této příležitosti zaslal papež své

požehnání Praví se že jest Lev
XIII zkormoucen nad ztátou to
lika padlých vojínů na obou stra
nách

'

Annu — viaaa anglicka za
slala evropským mocnostem při
piš

' že válčí s republikou jiho--
afirckou již od it října Toto
přiznání anglické vlády jest vý
znamné a pro budoucí řízení vál

ky velice důležité poněvadž jed
notlivé vlády evropské budou
moci nyní zaujatí nějaké určité
stanovisko aniž by porušily zá

kony nestrannosti Za tím úče
lem hollandská královna Vilhelmí
na sejde se s císařem ve Flushin- -

gu na jeho zpáteční cestě z Lon-

dýna aby poradila se s ním zdaž
dalo by se docílili aby prostřed-
nictvím smírčího soudu nebo za
kročením některých mocností byla
válce učiněna přítrž — Královna
Viktorie jest velice zarmoucena

nynějším stavem věcí a lituje
toho že dala svolení k vedení této
války Nejvíce prý ji trápí zprávy
o ztrátách vojínů které každoden-

ně do Londýna docházejí — Vý-

znamné přiznání učinily londýn-
ské Times v pondělním svém vy-

dání Píšíť následovně: Činnost
kterou jeví Boerové na místech

vzdálených od sebe na sto mil

jest podivuhodná a svědčí o tom
že jsme se přepočetli v posuzování
jich se stanoviska válečného Je-

jich schopnosti ▼ obsazování měst
a jejich smělé a výbojné stanovi-

sko jež doposud jeví v Natalu

naznačuje nám že musíme jednati
nanejvýše opatrně — Královna
Viktorie navštíví příštího dubna
německého císaře' aby mu oplati-
la návštěvu kterou tento se svou
chotí nyní vykonal Viktorie pro-

jede severní Itálii načež odebéře
se do Německa kde v Koblenci a
v Postupimi zdrží se asi týden
Návštěva tato bude rázu Čistě sou-

kromého a také žádné úřádnf
nebude jí prokazováno —

Minulou středu odesláno bylo z

Londýna opět nové oddělení voj-

ska na bojiště jihoafrické jelikož
stále e ho tam-nedostáv-

á "Při
této příležitosti promluvil YoJÍ--

vydáno bylo za ten čas $ 15422
04 tedy ' průměrný roční náklad
na školu činí 111295 Spolky
new-yors- věnovaly celkem

£698360 od jednotlivců přijato
$3 958 41 a zábavy pořádané
sborem zástupců vynesly £6099
95 Ze spolků nejvčtší obnos ve

prospěch školy věnovaly během

13 let Dívky obce Žižkovské to
tiž % 1 3 1 3 druhé čestné místo

zaujímá řád Petr Cooper s pří
spěvkem I88585 řád Karel Marx
daroval celkem £42268 řád Hora
Kutná £40010 DěL amer Sokoi

£356 řád Otokar £25550 řád

Jeroným £20025 Velkořád státu
N Y £190 řád Ctiboj z Dolan

£19295 Těl Jed Sokol £16760
sbor Vltava J CD £15935 Jed
Ces Dam ze sjezdu £14750 N
Y čes Těl klub £14103 podp
spolek Plasy £10850 načež ná
sledují spolky s obnosem menším
než £100 Celkem přispívaly na

vjdržování školy 83 spolky Vy
dáno bylo za uplynulých 13 let:
na služné učitelům £531250 za

nájemné od roku 1886 do roku
1896 £334550 za různé školní

potřeby £661780 za plyn £146
4- - Hotové jmění sboru zástup

ců obnášelo koncem června t r
£161992 — Ku zprávě této po
dotýkáme že díky vytrvalé oběta
vosti spolkúv 1 jednotlivců česká
svobodná škola má trvání své na
ten čas zajištěno zvláště nyní
když byla nalezla stálý útulek
Národní Budově — České svo
bodné školy new-yors- — dle
našeho sdělení — navštěvuje pří
tomně celkem 1400 dítek

SOUTH OMAHA

— Nakladárna Cudabyho od

drzeia opet novou ODjednávku na
nakláiané maso v krabicích pro
vojsko v Africe

~

— Výbor občanů východní

strany yjednává s úředníky dráhy
Burlington aby zařídila nádraží
na N nebo M ulici Výbor ob
chodního klubu také vyjednává se

Zástupci železničních společností
o zařízení lepších a pohodlnějších
nádraží

— Mezi občanstvem se agituje
pro to aby dráha Union ťacinc
byla donucena k tomu by přes
trať svou postavila most na 24
ulici by tak cesta na nádraží
Rock Island byla značně zkrácena
e třeba jen aby to městská rada
dráze nařídila a ta to musí udčlati

— Zábava pořádaná minulou

sobotu spolkem Čechie č ix C

jSDPJ setkala se nadočekáva- -

ne s upinym zdarem vzdor tomu
že širší veřejnost o ničem nevědě-

la poněvadž to byla zábava sou-

kromá pro členy a jich přátele
Prostorná síů p Jana Koutskýho

byla v pravém slova smyslu jako
když nabije nejen že Češi se oné

zábavy v hojném počtu súčastnili

nýbrž i jinonárodovci Na zdar
Čechii!

— Dle statistických výkazů za

10 měsíců t r bylo v South Oma--

ze největší procento dobytka sem

zaslaného také ve zdejších jatkách
spotřebováno V jatkách chicag-

ských se zapakovalo 78 procent
dobytka sem poslaného v Kansas

City 72 proc a v So Omaze přes
70 proc Prasat se v nakladár-nác- h

chicagských spotřebovalo 77

proc z celého počtu do Chicaga
dodaných v Kansas City 90 proc
v So Omaze však 98 proc Bě-

hem 10 měsíců t r bylo dodáno
do dobytčích ohrad
693 673 kusů hovězího dobytka
z nichž bylo 435108 ve zdejších

jatkách spracováoo Z 1819234
prasat sem dodaných bylo jich
1793460 zde zabito Ovcí sem

bylo dodáno 965833 a zabito

630290
— Ve čtvrtek- - večer po 9 hod

šel bankovní kolektor Harry
Trumble z Packeťs Naťl banky
domů když na rohu 24 a J ul

byl náhle přepaden dvěma chlapy
kteří se naS vrhli z prázdného
staveniště Jeden chytil Trumble-- a

za krk chtěje ho povalit! ten
však měl v kapse připravený re-

volver á na lupiče vypálil dvě

rány z nichž jedna jej sklátila k

zemi Druhý lupič se dal na útěk
Trumble se vydal policii která

se ujala i lupiče Když byl po-

volán lékař byl však střelený již
mrtev a při ohledání mrtvoly ne-

nalezeno ničeho co by jej stotož-nil- o

- V kapsách jeho byly nale-

zeny jakési lístky které' nasvěd-

čuji fe'ííftvek"Sen sem přijel t

Válka jiho-afrlc- ká

Anglickému vojsku v jižní Afri

ce dan se stale bare a nemine
dne aby neutpělo nějakou menší
neb větší porážku Vítězství které

si osvojují Angličané u Gras Pan

jest dle všech známek draze za-

placeno a právem možno říci že

jest to vítězství Pyrrhovo Dle

zpráv z bojiště došlých ztratili
v této bitvě více než 100 mužů
mimo to proslýchá se že byl Boe- -

ry zajat celý pluk anglických lan
cierů (kopinníků) kteří obdrželi
rozkaz aby nepřítele pronásledo
valí Zpráva tato jest ovšem ne
zaručená avšak jest velice pravdě
podobná Bitvou toto docílil sice

gen Methuen že může postoupili
o něco blíže ku Kimberleyi avšak
nežli se tam dostane bude muset
svésti ještě mohou krvavou srážku

Boery

Poměry v Natalu jsou smutné
a země jest finančně úplně vyčer
pána následkem poklesnutí ba
zničení veškerého obchodu takže
musel býti požádán Chamberlain
o půjčku Jja o 000000 Tento však
ač ví že peněz těchto jest tam
nutně třeba pošle do Natalu pou
ze tri muliony véda dobře že
obnos tam zaslaný jest spíše da-

rem než půjčkou poněvadž země
tato nebude nikdy s to aby pení-

ze zapůjčené mohla navrátili

Nejkrvavější bitva kterou an

glické vojsko svedlo v tomto sto
letí jest ona u řeky Modder jak
oznamuje telegram ze dne 29 list
Bitva tato zuřila plných 10 hodin
bez ustání při čemž Angličané
ztratili 500 mužů dle doznání sa-

mého gen Metbuena velitele an

glického vojska Jakmile došla
do Londýna zvěst o bitvě u Mod

der řeky kupily se zástupy lidu

před válečným úřadem chtějíce
dozvěděli se bližších zpráv o jejím
výsledku avšak válečný úřad ode'

přel veškerých bližších zpráv s

čehož se soudí že Angličané u--

trpěli mnohem větší porážku
soudí se že gen Methuen zatajuje
pravý stav věcí Velitel tento jest
ostře kntisován pro své jednáni
Zvláštní depeše která zaslána by
a anglické královně zní: "Bitva
tato u Modder řeky byla nejkrva

vější v tomto století Angličané
vystříleli nepřítele z příkopů na
čež podnikli útok Výsledek byl

hrozný '

v nejDlJZSlch dnech očekává se
nová velká bitva jelikož značná
síla burgberů rozložena jest tábo
rem u Spyíonteinu 14 mil severně
od řeky Modder jež čeká zde na

gen Metbuena az tento nastoupí
poslední cestu se svým vojskem
ku Kimberleyi Burgheři zde roz
ožení nalézají se pcd velením

gen Lronje--
a

jenž hodlá svésti
Methuenem velkou bitvu ačkoliv
octne se tím v nebezpečí že může

býti napaden ze dvou stran a sice

jedné strany velitelem kimber

eyske posádky Kekevjcem a z

druhé strany Methuenem
Nově přehlédnutá zpráva o po

čtu padlých a raněných v bitvě u

Belmontu sděluje že celkem tam

bylo zabito 35 mužů a 159 bylo

jich raněno V bitvě na Beacon
Hill zabito bylo 13 vojínů Ó4jjich

ylo poraněno a 9 zajato
V bitvě která strhla se u řeky

Modder byl gen Methuen raněn
do stehna aVšak poranění jeho
není prý nebezpečné
Mafeking jest stále Boery oblé

hán a stielba zahajována jest den-

ně avšak bez značného výsledku
Gen Crooje od města odtrhl s

oddílem vojska jak telegram lon

dýnský ze dne 30 listopidu ozna

muje Anglické posádce v Mafe-king- u

daří se prý dobře a vojsko
obyvatelstvo jest dobré mysli
U Belmontu ztratili dle posled- -

í zprávy 140 mužů a u Gras Pan

400 mužů
Několik setem vojska anglické

ho jalo se opravovati železniční
trať do Estcourtu a práce jejich

pokročila již tak daleko že dne

listopadu přijel z Frere do
Estcourtu první vlak nad čímž

panuje v roéste veliká radost

Používáme-l- i v zimě tučné

potravy může se lehce přihoditi
případ neztraviteloosti Dr A

Konig Hamburger Tropíen jsou
každou dobu pohotově vyléčili i

nejhorší případy v

— Předbláčelt' Iai Brátelfim rth

Čech na Hospodáře poutě II 50 řoM

IflíůvziňTií
D(k nejgrdecnSjsí projevujeme tímto vSem přátelům a známým

kteří v lak hojném počtu lúčastoili se pohřbu naši milované dcery

a Ji ku poglednfm'i odpočinku doprovodili Zvláštní dik nechť při-

jmou slečny Anna Strnad Marie Krátký Emma Haužerovský a Marie
Nováček ca jich služby zesnulé po čas jejf nemoce prokázané jakož
i doprovozeni rakve na hřbitov Dále děkujeme vseni dárcům krá-

sných kvétiu a věnefl zejména dámám i Cudaby Canning Room při-
činěním sleč Pivoňkové sborům Vlastenky Západu čis 34 Olivová
Ratolest čís 35 JČD sboru sv Anežky Rádu Hvězda Západu čís
45 ZčBJ sleč Hoffmanovbm rodinám Vlnovým Hauierovským a
Nováčkovým Jakož i pánom Chas Stauglen a Fred Vocásek Vel p
Vlček nerhf přijme náš vřelý dik za dojemnou řeč jak v domě smut-
ku tak i na hřbitově Keoečně díky všem těm kdož nám spAsobem
jakýmkoliv toustrirt tvou projevili a nezměrný náš bol zmiraiti
se snížili Zemřelá narozena byla 25 března 18K0 v Suché Lhotce

kraj chrudimský v Čechách Zemřela 24 listopadu 1899

Jo$tfa Anna Deml truchlící rodiče
Jan a Rudof bratři Batie Juli a fíoldú utrv

1C

RESOLUCE SOUSTRASTI

Zpráva o dmrtí bratra Jo Žbánka předsedy Z Č BJ nás pře
kvapila bolestně proto Říd Čechoslovan čís-- 2 ZČBJ ve schůzi
dne 25 listopadu přijal následující

3Resclacl:
My členové Ř4du Čechoslovan čís 2 ZČB upřímně želíme

smrti bratra Jo Žbánka: nznáváme jebo upřímné snaby o rozkvět
naši milé Jednoty v němi Jednota ztráci svého horlivého předseda
boťivého pracovníka a upřímného bratra a rodina svého živitele

Budil osnešeno:
1 Vyslovili upřímnou soustrast oiřelé vdově a dít kára
2 Opis této resoluce budiž ro d&kaz naší projevené soustrasti

doručen vdově

3 Opis této resoluce budil zanešen do protokolu Řádu čecho-

slovan co stálá upomínka na zesnulého bratra Žbánka
4 Opia této resoluce budil uveřejněn v Pukroku Západu co ve--

řejné projevení našeho žalu nad ztrátou bratra Joa Žbánka

n BRECER
F 8 VASÁSEK [ rewluřní výbor
FRAN K ČÁP 1

Přijato ve achoii dne 25 listopadu 1S99

H BREUER Ipeí
předseda


