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l NAŠEHO MĚSTAněmž mu radí aby upustil od při

pojení republik jihoafrických k an

ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ

Telegrafické

hož ie nebudou více vydávati ban

kovky jimiž byl dluh z válek 1

letech 1853—56 a 1877—78 splá

SOUTH OMAHA

— Majitelé pozemků podél 25
mezi L a M ul připravují ie k

k podání radě žádosti o vydláždě-
ní ulice oné a sice hodlají žá lati o

(PERRY DAVIS)

Jistý a bezpečný prostředek ?
' ' každém případu nemoci

střevních Jest

— V krajském soudě uznán byl
v pátek porotou nevinným - Ray
Brown z oloupení konduktora po-

uliční dráhy obžalovaný Bylo
to již druhé přelíčení a při prvém
porota se neshodla Obhajobou
jeho bylo že v čase loupeže na

zcela jiném místě ie nalézal
— Zápasy o cenybazarním vý-

borem ve prospěch sokolovny vy

psané pokračují čile neboť lze

pozorovat! že duch zápasnický
plně zvláště naše vlastenecké dámy
ovládnul Očekáváme výsledek
ukutečně s nedočkavostí ježto zá-

pas stává se čím dále tím prudším
pracuje se ve všech táborech

s odhodlaností herkuleskou Proto
dámám které zvítězí bude se za-

jisté muset dáti plný kredit— bu-de- ť

vítězství jejich zaslouženým
Bazarní výbor učinil výborné

zařízení dle kteréhož může každý
z obecenstva průběh výsledku zá-

pasů kontrolovati a tu odpadají
veškeré obavy že by jeviti se mo

hla při nich jakás stranickost na

jakou prý snad kdosi kdož není

přímo Sokolu nejlepším přítelem
upozorňoval

TRŽNÍ zprávy

Chicago íl května 1900

Plenice udržnje ie stále v ceně nížit hlavni
náslsdkem neurčitých dotnd zpráv o etavn osení

ie (tátU cápadaich následkem Jehož bnislául

ipekulaoí ae zdržnjí Prodávala aa č 3 ca

2®M pro červenec ca S8H@87£

Kukuřic poníkad v ceni klesla alce zboží
hotová ca M3fpro Červenec ca M!Sád37 a pro
eáfí za 87X@38X

Oves v ceni znaScl se zherlll neboť prodává
zbožt hotová ca 23®2SXc a bily číslo 2 ca

283í®Í6Kc
Zito T cent se nemíní předáváno ca 56

JeZmen klesnul velmi v ceni prodával sa ca

8341ttC
LnSná semeno stouplo cnainoa mírou prodá

valo tl-8-

Semeno bojinku (tlmothv) prodává se ca S242M

©íM a Jrtelové za f700
Cena hovězino dobytka jest proti min týdnu

o něco vviii a tento prodává se ca ceny následu

jíc! : Pikni až nejlepii voli prodávají se ca $503
@570 hubení až prostředni za l4S6@480jatecni
a k tiru za t375@5iakrávy aa!320@48) a jalo
vice ca $3 26@615 texasiti býci prodávají se sa

1325376

vepřový dobytek ponesu Klemu! v ceně a

prostředni prodával se ca I500@525 zvláili
pikDýa těžký za $315@52J lehký za 84 5{

522'4 Většina prodejů byla po 515@5Í0

Omaha 21 kritna 1000

Cena hovězího dobytka proti týdní rninuléma
o nicose klesl a ic ptulo se tak nál'dkcni čil
ného přívozu a poměrně slabá poptávky
Přívoz n porovnání s týdny předcházejícími

jevil se být následovním:
Hov Vepř SkoD

Za minulý týden 1SJ95 51775 18459
Za týden koní 12 kvítna 17463 43290 22055
Za týden koně 5 května 12818 43013 1389
Zatýdenkonč 28dubna 14531 40375 20516
Zatýdert konč21 dubna 15939 46528 23756

Voli prodávali se za ti 00@5 16 krávy za 2'5
©4 45 julo7Íce za t40C@175 a volt k žíru za ti 50

@5 00

Vepřový dobytek v ceně ponikud se zhorSil a to
hlavni následkem hojného přívozu a slabé po-

ptávky Nejlepii kusy prodávaly se po t500@505
Nejlepii docílená cena byla (515

Vejce jsou velmi laciné a sice čerstvé za lf

I0%c tneet

Máslo drži se v stejoé ceni Obyčejné
prodává ae za Uc stolní za 14®'5c a c máslo
vea za 17@18c

Drůbež živá prodává se za tyto ceny : slepice

"(8išc in kachny t@7c husy 6@5Víc krocani
8c

Jublka~J!ž téměř žádni do triu se nepřiváži
Seno v ceni znační stouplo nejlepii s

výilk 1760 prostředni $850 z níZIii tó53
K6že Jsou ceny nezminéné cis 1 syrové ca 7

í i Sc Clsl solené Sc { 7 telecifc
St Louis 21 kvitna 1900

Plenice byla t cdojiim trhu dnes ceny nižil
ozimka trvená ííslo 2 prodávala se v elevatorn
- a trati 71@72 pro červenec 7@6'H a

pro aáři Vt%
Koma stoji v ceni o nřco níže Prodává se

{! 2 v eievatora sa SSHc na trati rn 88

pro Červenec za SflSt a pro cářf 87

Bavlna drži se stále T cení dobré ai poněkud
již klesat! poiiná prostředni ( 1 19

Předplácejte na Knihovnu Ame-

rickou pouze řioo ročně
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glickému panstvfuspokojiv se tím
že bude všem obyvatelům jejich
dáno právo volební Zbrojení
aby republikám bylo zakázáno a

všecky další spory vyřizovány sou
dem smírčím — Právník který
má v rukou pozůstalost po lakom
ci Izáku Gordonovi udává jmění
tohoto mamonáře na 2% milionu
dolarů Během lakotného života
nechtěl svým příbuzným ani cen
tem přispěli nyní však celý maje
tek připadne třem chudobným jeho
bratřím jež právník na své výlohy
nechal do Londýna přivézti a tam

je vydržuje — Londýnský peněž-
ní trh byl značně posilněn příbyt-
kem $5000000 zlata ruského jež
byly vyplaceny za uhlí ocel a jiný
stavební materiál

Francie — Za nutný následek
vítězství strany národní v Paříží
se považuje brzké svržení nynější
vlády Waldeck-Rouseauov- y Me- -

line se považuje za příštího premi-

éra a ten prý se již postará o to

aby záležitost Dreytusova nikdy
více před veřejnost nepřišla —Lé-

kař Ratioeuf po dlouhou dobu ko-

nal zkoušky 8 jakýmsi vynálezem
elixíru který měl život lidský
prodloužit! Nyní se domníval
že vynález jeho jest již dostatečně

vyzkoušen a vstříknul svůj elixír
stařičké matee pod kůži Aby jí
dokázal že to není nebezpečné
vstříknul taká sobě dávku do krve
a pokus ten opakoval po dva dni
Třetího dne však stařičká matka
zemřela ve strašných bolestech a o
den později i syn vynálezce elix-

íru za těchže příznaků zemřel —

Major Marchand požádal vládu
francouzskou aby mu svěřila nové
vedení výpravy do střední Afriky
Tentokráte chce pronikuoutí do

krajiny kde se jezero Čad nalézá

aby tam vliv francouzský upevnil

Nlmecko —Vojenská organisace
amerických Němců "New York

Kriegerbund" uspořádala výlet do
staré vlasti kdež se účastníkům
dostalo skvělého uvítání v Ham-

burgu V Berlíně a jiných městech

německých chystají též uvítací
slavnosti těmto německým Ameri-

čanům — V Berlíně zastavilo asi

7000 zaměstnanců na pouličních
dráhách práci Doprava byla za
staveaa úplně neboť i obyvatel
stvo nejen že sympatisuje se stáv
káři nýbrž i klade kárám k jízdě
skéby vypraveným překážky Okna
kar byla kamením rozbita a káry
s kolejí vyhozeny Policie musila

býti sesílena pro udržení pořádku
— V říšské radě sáhli poslanci
k obstrukci aby zamezili přijetí
tak zvaného "lex heinze" zákona
to ku ochraně mravnosti Pro
zákon jest většina vládní proti
němu však všecky strany pokroči-
lé které chtějí všemožnými pro-

středky obiírukčnítni přijetí záko-

na toho zabráaiti Pakliže ale
zákon : na vzdor oposici přijat
bude chtějí proti němu zakročiti

soudně na tom základě že byl

projednáván v tajných sezeních

říšské rady což jest proti ústavě
Hamburskoamerická linie—- pa-

roplavební obdržela v sobotu prv-

ní telegrafickou zprávu bez drátu
z majáku Bořkům jíž byl ozná-

men příjezd lodi Kaiser Friedrich

Itálie — Křáí podepsal dekret

kterým rozpouští se sněmavna

Nové volby konati se budou 3

června a 16 června zasedne nový

parlament— Baron Blanc bývalý
ministr zahraničních záležitosti

bude příštím velevysíancem Itálie
ve Washingtonu Nynější vele-vyslan-

baron Fava však neod-

stoupí dokud BCiSSuCSS SG nCugtčS
o předloze zákona kterou sc dává

cisincům právo stěžovati si na

Ivnčovníky u spolkových soudů

Čína—'Boxerové' zničili celou

vesnici katolických domorodců v

Lauišušu 70 mil západně od Pe-

kingu Co obyvatelů bylo zabito
ar ___!_¥_a vseenny aomy dviv ZDoreny

Konverti americké missie v Čocu

uprchli byvše zpraveni o blížení

se vrahů Kuag Tsun domovník

americké missic byl zabit a kaple

byla zbořena "Boxeři' se pro
bánějí každodenně v pekingských

předměstích ačkoliv jest jim za-

povězeno se shromažďovati Situ

ace se stává každým dnem vážnější

Indie — Z Hyderabadu v Indii

docházejí poplašné zprávy o Šíření

se choler) V jediném místě 45

hladových táborů zachváceno bylo
touto nákazou Z krajů hlado
morem stížených docházejí stále

hroznější zprávy Nejvíce lidí hyne
▼ krajích Žijících pod vlastní vlá
dou kam podpora vlády anglické
nedochází

Rusko —Carským úkazem bylo
oznámeno ie dluh státu bance
státní byl tplacen následkem če

cen V roce 1881 obnášel dluh

státu bance 964 miliony rublů

ten byl tedy již zaplaceu tak že

odpadá další vydávání papírových

peněz
Turecko —Vysoká porta a celý

diplomatický sbor byl velice pře

kvapen ruským vyslancem v Caři

bradě který si vedl stížnost na

poměry panující v Arménii Daně

prý se tam vymáhají surovým ná
silím a křesťané jsou donucováni
k Islámu tak že celé vesnice se

stěhují do Ruska Vláda ruská
žádá o neodkladné napravení po-

měrů arménských

Válka jlho-afríc- ká

Přes Pretorii došla zpráva novi
nářská že Mafeking byl osvobo
zen z obležení Boerů hned ve

středu 16 května Sbor vojenský
který byl vyslán k Mafekingu
čítal jen 1500 mužů pod velením

plukovníka Mahona Osvobozo-

vací sbor ten sestával z policie
kapské z jízdného pluku kimber- -

eyského z několika setnin jízdy
anglické a třf děl Maximových —

Boerové vědouce že se Angličané
blíží bombardovali ještě na po
sledy město načež odtáhli brzy
na to se pak objevili Angličané
Úřední zpráva anglická však o tom
dosud žádná nedošla

Vojsko gen Robertse je rozlo
ženo po několika stech mílích
území oranžského na sever ód
Kroonstadu a zaměstnává se nyní
odzbrojováním Boerů jichž prý
se již na sta vzdalo Angličanům
Také gen Dewet se vzdal s 1000
muži ale není to onen vrchní ve-
litel Boerů nýbrž podřízený ge-

nerál téhož jména Jeho lidem
bude prý dovoleno po složení

zbraní odebratisedo svých domo-

vů TěmBoerům již po propuštění
by byli opět se zbraní v rukou při-

stiženi se vyhrožuje od Angličanů
zabavením majetkn Také se ozna-

muje vzdání se jakéhosi Botha
ale ani tento není oním vrchním

generálem Bothem

V Natalu postoupily sbory an

glické až k Dundee a Newcastlu
kterážto města opět obsadily —
Boerové ustoupili ze všech částí
Natalu za své pohraniční linie

tak že se nalézá v moci vojsk an

glických veškerá půda která po

prohlášení války byla od Boerů
obsazena Na dřívějším území

anglickém bylo nalezeno mnoho
farem Holanďanů natalských hojně
zbraněmi a střelivem zásobených
V městech nalezeno bylo též mno-

ho zboží z venkova tam sveženého
V Newcastlu bylo po odtáhnutí
Boerů nalezeno jen 30 rodin Vše
co mělo jaké ceny bylo odveženo
do Transvaalu ale města jinak
nebyla poškozena Jen mosty že-

lezniční a tunel byly od ustupují-
cích Boerů zničeny Boerové se

nalézají v dobrých posicích u

Laing's Neku na něž se generál
Buller neodváží udeřiti

Z Transvaalu docházejí zprávy
že Boerové jsou zdemoralisovaní
a jsou prý si toho vědomi že za
krátko podlehnou Také se ozna-

muje že nehodlají ani Pretorii

hájiti nýbrž že ustoupí do hor
Tomu všemu se však nevěří ani
mezi Angličany a některé časopisy
právem poukazují na to že Boero-

vé všude ustupují v nejlepším po
řádku aniž by nechali do rukou

Angličanů padnouti nějakých děl
nebo zásob

Zeiučspráva státu Orange byla
opět přeložena dp malé vesnice
Vřede která čítá jen asi 200 oby-

vatelů a nalézá se v severovýchod- -

ní části Oranžska blíže hranic
President Steyn se vyjádřil v Pre-

torii že překládání hlavního města
neznamená ještě porážku pro Boe-r- y

Při válce Spojených Států
severo-americkýc- h za neodvislost

bylo sídlo vlády také několikráte

přeloženo ale naposledy byli přec
Angličné poraženi

Londýnský časopis Daily Ex-

press který přinášel vždy nejspo-

lehlivěji zprávy z bojiště píše v

pondělním čísle: "Během posled-
ních 24 hodin byl do ministerstva
zahraničních záležitostí dodán te-

legram presidenta Krugera v němž
se nabízí mír Anglii Obsah to-

hoto telegramu nelze vyjádřiti jen
tolik lze říci že zní velmi poníže-
ně A není také žádné pochyb-
nosti že odpověď lorda Salisbury-
ho na něj zněla: "Bezpodmínečné
podrobení"

Tro nastydlý krk není nic lepšího
nei pooiíti Chamberlaln'a Pain Balm

Odstraňuje rychle otok a nastuzení a
dociluje rychlého vyléčení Na prodej
a viech lékárníkfl

Rakousko-Uhersk- o Rakouský
ministr orby podal řffiské radě
slíbenou předlohu zákona e devf

tihodinné pracovní době v dolech

Dle toho mi ofenáScti nejvčtSÍ
denní Šichta ve všech dolech v říši
devět hodin počítaje od doby
vstoupení dolu až do jeho opuště-
ní Za zvláštních-- : okolností se

dovoluj prodloužení šichty na

dvanáct hodin z nichž však nesmí

býti více než deset skutečných
pracovních hodin Tato výjimka
se týče dolů v nichž by zkrácení

pracovní doby uvedlo v nebezpečí
technickou nebo obchodní operaci
podniku Místní dozorci již mají
být na základě nového zákona

jmenováni mají býti rozhodčími
v případech kdy činí majetníci
dolu nároky na zmíněnou výjimku
v pracovní době Kdyby odepřeli
svého svolení k další pracovní
době může Jbýt podáno odvolání
k ministerstvu orby V předloze
fie praví že nemá vejiti dotyčný
zákon v platnost dříve až za rok

po jeho přijetí Nikdo neočekává

že tato předloha uspokojí dělni-

ckou stranu nebo dokonce sociali-

sty ježto obsažené v ní výjimky

uvádějí v nivec všechna dobrodiní

zákona — Komise obou delegací

přijala armádní rozpočet u výši

300000000 korun o 1 5000000
větší než roku loňského Otázka

zakoupení nových děl byla projed
návána a ministr války sdělil že

zkoušky s novými rychlopalnými

děly dosud nebyly ukončeny a

proto nelze říci zdali opatřena bu
ďou děla bronzová nebo ocelová

Nová děla státi budou 120000000
až 150000000 korun —Poslane

cká sněmovna odročila se do 3

června V dosavadním zasedání

pro obstrukci Mladočechú nic se

nevyřídilo

Anglie — Nad zprávou že Ma

íeking byl osvobozen z obležení

beorského panoval po celé Anglii

veliký jásot Z úředních pramenů

zpráva nepocházela nýbrž od no

vinářského zpravodaje ale to lid

rozčílilo tou měrou že si počínal

jako potřeŠtěný Veškerý obchod

byl takřka zastaven a ohromné zá-

stupy lidu proudily ulicemi pro

volávajíce slávu Britanii a Baden-Powello-

veliteli v Mafekingu
Před domem kde se rodina jeho
nalézá byl v sobotu i v neděli

stálý zástup lidu slávu až do

ochraptění provolávajícího Stará
matka a sestry plukovníka Baden-Powell- a

se musely občas na bal-

konu objeviti aby jásající lid po-

zdravily aspoň" máváním Šátky
V té potřeštěnosti se však dopou-

štěla lůza anglická mnohých ná-

silností na těch kteří byli známi
co přátelé míru nebo Boerfl V blíz-

kém okolí Londýna lůza kameno-

vala dam staničního řiditele když

pak bylo vše rozbito byl dům za-

pálen Písaři byli při tom potlu-
čeni V Harlcstonu byt taktéž

dům jednoho přítele Boerft roz-

mlácen a policie kamenována

V Aberdeenu měla býti odbývána
schůze proti válce ale lůza dům

kamením bombardovala a strhla

se tu taková pranice že mnoho

lidí bylo potlučeno Muselo býti

povoláno vojsko aby vzbouření

potlačilo Podobné výtržnosti byly
oznámeny z Doveru Birminghamu
a jiných míst Za to zase z Bel-

fastu se oznamuje Že irští přívr-

ženci Boerů kamenovali průvod
dělníků z loděnice vyšlý který
oslavoval vítězství anglické Tyto
divoké projevy vážní lidu budí u

rozvážnějších lidí obavu a kazatel

'ir sCCil syú imuistia ttugiíctte-h-

v kázání svém poukázal na

nebezpečí těchto bouří Pravil
že u nemyslících davů rychle nad

šení překročí meze slušnjsti a že

Sč COuúbá OBCíuU jásotu římské

lůzy při zápasech gladiátorů kde

zápasníci' se na vzájem vraždili—
V kruzích dvorních se mluví že

jest královna rozezlena na lorda

Salisburyho za jeho řeč proti Irča-

nům Co ona svojí návštěvou

Irska napravila on zase řečí svou

pokazil — Do poháru radostí nad
osvobozením Mafekingu vpustilo
Rusko notnou dávku pelyňku an-

glickým šovinům svou diplomati-
ckou vymožeností ve východní
Asii Došla totiž do Londýna

zpráva že vládě ruské byla povo-

lena uhelná stanice na Corei ča-

sopisy kárají za to vládu že ne-

dovede hájiti zájmy Anglie Povo-

lení uhelné stanice Rusku na Corei

čelí prý zřejmě proti mezinárodním

úmluvám a některé časopisy vyzý-

vají vládu aby do vod asijských

vyslala mocné loďstvo válečné

které by vymáhalo dodržení smlou-

vy z roku 1 881 —člen parlamentu

anglického Leonard Courtney za-

slal lordu Salisburymu dopit

Jest to tvrzení pravdivé a nrniJa
vyjádřeno býti ani dost silně

neb dflmzně

Jest Jednoduchým jistým a ryca- -
lým prostředkem pro

Křeče Kašel Rermatlsa

Koliko Mezení neuralgii

Prljem ZáSKrt Boleni zná

Dvě velkosti 35c a 50c

IWřjta ho doma ChraSte se pádil
ků Kiinujt Jediné prav --

ťerry Davis'

NA PRODEJ VŠUDt

C — V Plattt mouth zahájeno Há-

bem tamních žen hnutí ve prospěck
nedělního zavření obchodů a celi
řada obchodníka zavázala se jiaV
v souhlase s přáním jejich se za-cho-vati

Zprávy spolkoví
" '

Těl Jed Sokol

Druhá pravidelná měsíční schft-z-e

odbývati se bude příští čtvrtek
večer dne 24 května

t
Jan Janák taj

Bazární výbor T J Sokol

Schůze bazárního výboru dnes

večer „ Jan Janák taj

W G SL0ANE A CO

obchodníci a

Li uuuvhuui
▼ ííele 407 400 411 sev sa ulice

Boutn umana '

Zbožt ae prodává dle libosti buď za hotov
neb na splátky UU

C H Brewer & Co

pohrobníci a půjčovatelé kosi
420-4- sev 25 ul Ho Omaha New

tf-- 4MaaaM- _- Telefon ZísloW

SEVERUV

JCrve Cistitel1
podněcuje zažívací čin-

nost krve k pravidelné
práci upravuje zažíváni
čistí krev a sílf nervy

Cena $100- -

Všechny zkoušky"
i V dokázaly i

SEVERŮV
Bnlsam pro Plice

tfm že zahání bolesti
v prsou a podporuje
průdušky i tkanfvo
plicnf jesť uejlepšf
lék proti kašli

25a50ct
W F SEVERA
ČESKÝ LÉKÁRNÍK

Cedar Raplds Iowa
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dlažbu cihelnou
'

— Městský pokladník Koutský
rozhodnul se následovat! příkladu
městského pokladníka omažského
a připravuje se k vymáhání veške

rých dlužných daní osobních jichž
v knihách dlouhá řada se nalézá

— Klubem ob

chodníků zorganizována byla spo
lečnost mající za účel povzbuzo-
vání pěstování řepy a postavení
cukrovaru a pokladníkem společ
nosti zvolen p Fr Koutský
— Policie zahájila křižácké ta

žení proti zvláštním pokojíkům v

hostincích v nichž hlavně lehké

ženštiny se shromažďovaly a ozná-

mila že zatčena a poicutována
bude každá ženština která v nich

dopadena bude

— South Omaha vzmohla se

již také na hudební konservatoř a

sice založena táž byla dr W J
McCrannem pí McCrannovou a

J M Tannerem Za učitele zjed
nány nejlepŠÍ síly domácí a oče-

kává se Že ústav bude míti hojnost
žáků

Radíme li uČiniti pokus se svě

toznámým Anker Pain Expelle- -

rera není to žádný pokus Svojí
výtečneu pověsť po celém světě

jako léčební prostředek proti u

děkuje Pain Expeller je-

dině svým velkým výsledkům
Cena 25c a 50c za láhev

— V neděli zatčeno bylo policií

pět mužů pro vloupání se do ná

kladního vozu U P dráhy a pro
ukradení z téhož několika soudků

piva Dopadeni byli při činu --

totiž ne při krádeži soudků ale

za to při pití piva s kterýmž da- -

eko neodešli neboť soudek na

razili si hned při trati železniční

— Městská rada připravuje se

ku zřízení několika nových distrik

tů v kterých pouze jen kamenné

aneb cihelné chodníky na dále

kladeny býti smí a sice učiní tak

hlavně proto poněvadž na mno-

hých ulicích obchodních jsou

chodníky tak schátralé že bezpeč-

nost chodců obzvláště pozdních
jimi ohrožována jest

~-- Městská rada pomýšlí na

přijetí ordinance kterouž by usta-

noveno bylo že na jedno a totéž

jméno nechť si již jednotlivce či

korporace pouze jen jedna license

hostinská povolena býti smí a

mayor Kelly oznámil že v pádu
skutečného přijetí jejího vetovati

ji bude Poškozeny prý by tím

byly měrou nemalou zájmy pivo-vat- ů

kteréž přítomně většinu ho-

stinců vlastní a tudíž také největší
měrou ku krytí vydání městského

přispívají
— Mayor Kelly ohlásil že ve-

tovati bude ordinanci kterouž živ-

nostenská daň hostinská z £200
na $500 zvýšena býti má Pro

přijetí ordinauce této hlasovalo

pět radních a pouze dva proti a

mayor doufá že veto jeho radou

přehlasováno nebude --— Mayor
uznává sice Že pokladna městská

peněz nezbytně zapotřebí má však

nemyslí že spravedlivým by bylo
touto cestou jich nabýti Hostinští
kteří o liceasi požádali a přede-

psaný obnos k rukoum pokladní-
ka složili učinili prý tak v tom

pevnéna přesvědčcníže dan živno

stenská zůstane touž jako v letech

minulých a proto také zvýšení téže
v době přítomné nebylo by ničím

jiným" než holým vydíráním Ten-

to náhled mayorův sdílen je převáž
nou většinou obchodníků a před

li -- popiaiiiikú so omažských a

proto také soudí seže veto mayora
přehlasováno nebude

velkolepý YYLET t
-U-BPOftÁDA-

Ui Sokol Tyrš č II i
v SoMťb OmaJ3a1

naoelaru svého osrulloUbo trváni

I do zahrady J KOUTSKÝ HO t
na 20 a Q ulici

L v nedřli dne 27 kvltna igoo
Zaíátek ve 1 hodiny odpoledne

K hojna navltivě v actí tře

Pořádající výbor

— V Hastings objeven také již
jeden případ neštovic a místními

úřady učiněna všechna možná opa-
tření aby šíření nákazy bylo za
mezeno

neděli dne 3 června

potrvá do soboty
června 1900

Po celt týflea Malf a wlrýprom
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Očekává se že vlastenecký
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