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odsouzen na 18 měsíců
se na jmenování radního
hodnul
byl
tu odebral Angličanům asi 1000
do vězení poněvadž usvědčen
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jmenování
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plány koupilo francouzské mini- 1000 vojínů bylo učiněno k boji se dostane
sterstvo války
— Chcete-l- i si jak se patří na
neschopno jsouce z části zajati
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spojení že- stání
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v různých městech německých více
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Roberts na rychlo gen Kitchenera
podobných ústavů bylo pořízeno
Methuena do té krajiny kteří tu druhu Ceny vždy levné a poctivá
— Spolková rada přijala předlohu
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o rozmnožení válečného loďstva ním
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Boerové
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pondělní
rady škol
tak jak dříve přijata byla v říšské nalézali
v dobrém postavení a An- ní jmenována celá řada dalších
O přijetí předlohy té se
radě
gličané museli na ně útočiti což učitelů a mezi jmenovanými nalénejvíce přičinil admirál Tirpitz stálo velkých obětí lidských Ko- zají se opětně dosavadní učitelky
který za to do stavu šlechtického nečně byli ale Boerové ze svých slečny Marie Nováčkova a Anna
povýšen byl — Parník Deutsch-lan- d posic vytlačeni a tábor jejich padl Fitlova
V téže schůzi jednáno
od Hambursko-americk- é
pao koupi pozemku pro stavbu nové
do rukou
Angličanům
roplavební linie naběhl nedaleko
Gen Roberts svedl 11 června vyšší školy a po delším jednání
Štětina na mělčinu když se nalé- též
tuhý boj s Boery pod velením vyhlédnut k tomu pozemek Hocto-růzal na své první cestě zkušební
na 23 a K ulicích jehožto
gen Botha asi 15 mil jihovýchodByl však od vléčných parníků zase ně od Pretorie Boerové se tu cena $9500 obnáší
uvolněn a pokračoval na své plav- nalézali v
postavení velice výhod— Minulý pondělek večer odbě do Hamburku — Situace v Choj-ni- ném a
shledavše marAngličané
školní rada schůzi a co
bývala
stala se opět velmi kritickou nost
pokusů svých o zahnání Boe-r- opomenula učiniti v týdni minua vojsko jež bylo před několika
ustoupili sami Že i tu muselo lém učinila konečně ve schůzi té
dny odvoláno do Graudence bylo mnoho lidu padnouti jest jisto vřadivši
mezi učitelky též slečny
Synaopět posláno do Chojnice
avšak anglický velitel neoznamuje Nováčkovou a Fitlovou
Jakou
goga jež byla nedávno poškozena do Londýna ani žádné ztráty leč
zásluhu na tom měl český pan
ohněm jest nyní střežena dnem
výše postavených důstojníků Tak školní radní nevíme dle pochybuí nocí policií ježto bylo učiněno
oznámil smrt vévody z Acilie
jeme že vůbec jakou neboť kdyby
již několik pokusů ji vypami KriLionela Fortesene a po- se
byl zajímal o ně pak jest patrminální komisař Wehn byl napa- ručíka Caveodishe
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zaným
a
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den zástupem lidu
býti
zprávě do Londýna zaslané těší že ustanoveny hned ve schůzi týdne
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obyva- bude moci obklíčit! a
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telstvo zůstává jakmile nastane Botha s
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Když
— Na odporučení maršála po
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zanáší se rada městská
žárního
jihovýchod jen s malým počtem
vaných Israelity domech okna vojska kteréž ale bylo Boery se úmyslem na zřízení hasičské stáni
Místní policie nemůže tomu
všech stran sesíleno tak že je s to ce v druhé wardě kteráž dosud
pročež byly poslány do mocné armádě Robert30vě vzdo- - ochrany v pádu požáru do značné
_
Chojnice dvě setniny pěšího pluku rovati
Botha jest míry postrádala Počítá se že
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Ustup
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se
Všechny hrilnce den
dal as za $600 stavba
byl kamením
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Anglilané se nejvíce radují z ví $300
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dalších tří hasičů ovšem že
služné
cké Vláda byla odsouzena žena
Van Renan odtáhli do vými že válku tu vyvolala a při vy- chodního Oranžska aby tu sesílili kryto býti by muselo z fondu po
slovení slova Chamberlain v řečích sbory gen De Weta Též presi žárního
— Městský pokladník Koutský
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stvím špitá lůza anglická mužům růrn opětné přerušení železničního od společnosti zárukové jak zákon
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prsten:
v síni p Jana Koutský ho
ci oblehají Kumassi ve veliké síle cím částečně pak vysílením
du spojeny jsou J50 měsíčně po
800 Jan Steiger
R Rosických
na 20 a Q ulicích
Slečna
317
a bud prý ohtížno nějaká pomoci
Cen Sullsf postoupí! ? YOJkm voleno bylo
Kunc
24
iJUliai&uva
ZAČÁTEK VK 2 HOD ODPOL
— Jak na jiném místě zprávu
obleženým poskytnouti U Prahsu svým do Volksrustu prvního to
Mik
'
Moučková
ia
493
23c
Pín dámou
nalézá se sbor asi 150 mužů s děly města v Transvaalu na dráze mezi o tom přinášíme rozhodla se rada
VSTUPMÉ:
8
Čermák
Dalií dáma vstup volný
"
3
Šusteřicova
445
a dalších 900 mužů se očekává ze Durbanem a Johanesburgem
Má školní zakoupiti pro stavbu nové
Zápas sazečů o sazečské nářadí:
Siera Leoně a Nigérie
Zápas hostinských o velký
Postup nyní Laing's nek ve své moci a budovy školní pozemek na 23 a
O výtečnou hudbu dobrá nápoje a
džbán:
Kumassi
F Kotěra
nádherný
564
tohoto vojska ke
jest shledal prý že tunel pod kopec K ul od Tom Hoctora za $9500
pobaveni et návltívnikl Jest co nejlá-p- e
86
F Skryja
však obtížný neboť následkem ten vedoucí nenf příliš poškozen avšak zda koupě se uskuteční jest
448
t
Havelka
postaráno
hojných tropických dešťů jest kaž- Jen u obou konců byl výbuchem dosud otázkou neboť pronáší se
ďiimiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiuiniiiiuuug
Námořní sbořen což však se dá během asi že někteří občané vyzvednouti si totoiioitotoitononononooono
dý potok rozvodněn
odbor anglický vydal rozkaz pěti 5 dnů napraviti
Gen Buller chtf zákaz soudní jímž by tomu ar
dělovicím aby se odebraly ku Zla- oznámil že asi 8000 Boerů nalézá zabráněno bylo Příčiny k tomu o
tc
tému pobřeží a tam napomáhaly se před ním kteřf mají 15 děl jsou prý dvojí Předně jest prý o VELKÝ VÝLET
tc
ku potlačení vzpoury Ašantů
cena vysokou a za druhé jest prý °
USPOŘÁDÁ
VYDANÁ BYLAt- jsou však daleko před ním
v době nynější O
—
nalézá
se
se
President
minister
Celé
osada
pozemku
Kruger
koupě
Kapská
F
Tšiel
stvo Kapské osady se poděkovalo svojf úřední károu stále kdesi na úplně zbytečnoúan prý ku stavbě
a
ruce
na
nenf
hranic
trati
a guvernér Alfr Milner přijal jeho
portugalské potřebných peněz
poblíž
v nedžli 15 Července
Jak se sdě tudíž také i s koupí pozemku by
poděkování
Spolek Afnkandrů osady v Machadorpu
národní to organisace afrických luje z Lorenzo Marquez hodlá se čekati mohlo Školní rada pří
do zahrady p Frafika
Jest to sbírka nápívů upravena iásteínl v slohu lehkém li- - g
Holanďanů přijal ve své konvenci odejeti s vlakem svým do Neil tomně má na ruce počítajíli se
na 90 a 8 ulicích
=
§
steínl tlíllm pro piano neb organ na dvl ruce
resoluci v níž se odsuzují vojenské Spruit městečka v horách se na v to i peníze kteréž licensf ho
Začátek vel hodiny odpoledne
10 palce dálky pK 7 palcích g
velkosti
64
o
Hranách
tato
Sbírka
1
Je
všeho
dostane
které
za
dobrou
všudy
poskytne
lézajícího
stinských
zákony jižní Afriky které majf
a bude dojista S
Vttna oo zakrady I ao taaecal fttaostl
a Šířky a obsahuje 96 pisni národních a vlasteneckých
účel potlačování volnosti všech přirozenou hradbu vládě transvaal-sk- é jen 154000 naproti tomu však již
velevitanou v každé ředině kde český zpěv se pěstule
50c
s
Pán a dámou
§
SfiC
V Machadorpu se nalézá též poukázek na pokladnu v obnosu
Jednotlivá otoba
obyvatelů holandského původu
Cena Sbírky nápivS aot) I se Zpívalčkem (textem)
10 roka itáH
ísc
prea
Ihtky
Poněvač na předsedu ministerstva vládní tiskárna v níl se tisknou l55ooo vystaveno jest Při dani
ptnáži $150 zásylkou vyplacenou
ndnhmn hudba f tečná nápoje
1
vmrnf pořádek a dobrý xákuaek Jeat
kapského a na celé ministerstvo buletiny podávající lidu úřední 10 mills přišlo by do íondu škol
lze pod jednoduchou adresou:
£
Objednali
postaráno a áctou ive
bylo prudce útočeno od časopisů zprávy o průběhu boje Dopiso- ního kolem l40oookterážto část
Hárodní Tiskárna Omaha Nebraska
Pořádající tjbor
anglických domácí časopisy pak vatel anglických novin Daily Mail ka na vydržování škol v roce přívmics
iinniuuuraiímininiininmnniiiivntnimnaiuaniuimimnírn
zase psaly proti nim poněvač byli píse z Pretorie ze president Kru štím sotva as stačí tak že na další O0O101OOfc0OOO1Oll0fc0ll
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