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bude prý boycot neienom proti
Tímto oznamuji že dne 20
jest naše schůze a bratří mli

v Guemados kdež vojsko naše po že dráha bude brzy od Angličanůtek o 5 hod ranní i81etý E R
Clevender pro dvojnásobnou vražspolečnostem ale proti všem kdož sádkou leží vypukla žlutá zimnice zaujata Rozličné zásoby jsou by se dostavili co nejčetněji jelidu k smrti odsouzený Chladno ze dosud čtrnáct onemocnění a stále zasílány do okresu Levden kož předléhá důležité jednáníkrevnost zachoval vrah do posled tři úmrtí se tam udály V Havaně burg kde chtějí poslední zbvtkv

kar skéby řízených použfvati bu-

dou —- V neděli na rohu Páge a

Taylor ave vybuchla pod koly
káry dynamitová patroaa která
rozbila přední konec káry a moto

ního okamžiku aniž by jedinou samotné nalezeny doposud jen tři
Frank J Fitle taj

ftád Palacký l 1 ZČBJ
armády transvaalské vzdorovati

POLITICKÉ

Demokraté ve Vertnont

odbývali ve Čtvrtek státní konvenci
'Svou v Mont Pelier a mimo zvole-

ní delegace do konvence národní
navrhli i celý lístek státní s J H

Centerem za guvernéra v Cele

Demokraté kentuítl

případy žluté zimnice a zdravotníznámka bázně projevu Dvojná
sobné vraždy dopustil se ze žárli

nepříteli Někteří znalci poměrů
transvaalských však tvrdí že Boe- -

odbývá pravidelnou schůzí v núřady tvrdí že rozšíření nákazv
děli dne 24 června 1900 ve 2 ho- -vosti a sice zastřelil zákeřně as následkem důkladných opatření

rika shodila na ulici který se še-

redně potloukl Jiná kára na téže
trati málem ušla témuž osudu za

rové nehodlají ustoupili do Ley-denbur-

nýbrž spíše do okresuióletou svou sestřenici a mladíka zdravotních nemožným tam jest ainy odpoledne ve spolkové míst-

nosti 1 V Mašek taikterémuž tato před ním přednost v Havaně odbývána v sobotu uekoop který jest nejhornatěišímstavte před dynamitovou patronou dávala v celé zemi

1

Život zvolna se prodlužuje
"Npňívni af otiiitllra ilnlriit - _-- A

prvá volba městská a výsledkem
jest' že zvolen gen AleiandrotiVojsko z Manllv dočínv Vojsko anglické které postou

na trati ležící Na lidi kteří kar
k jízdě používají konají se pravé Rodriguez nacionalista mayoremGenerální adiutant Corbin ne měrné zdraví a průměrná délka životapilo až do Transvaalu jest velmi

mésto Havany 1307? hlasy orotichtěl ani popříti aniž potvrditi
ZDfávil í n nlnlř nirVintw i Mi

rosie ts
proamzuje se vcnem y patnác-

tém století nemohli lote naleznout! muže
neb ženu nfpnfiOmlřfi uimn Tnnx -

lovy Tak se hnal zástup lidí za

jakousi Domanovou když s káry
slezla ta pak se uchýlila do sa

nedostatečně zásobováno a trpí
hlad Několik vojínů zahynulo v0034 hlasům vrženým pro seňora

tstraaa Mora kandidáta neodvi dokazuje že změna k lepšímu docílenanily má býti připraven do Číny

odbývali státní konvenci svou ve

čtvrtek v Louisville a z jednání
nejvíce zmínky zaslouží přijatá
resoluce kterouž odporučuje se

zmírnění tak zvaného Goebelova

zákona volebního jímž demokra-

tické straně nadvláda zajištěna
' býti měla Zákonem tím vkládán
totiž dohled na volby a sčítání

odevzdaných hlasů do rukou ma-

šinérie demokratické a přijatou
resolucí odporučuje se aby obě

hlavní stranv v Kentuckv demo

ulicích Pretorie hlady a vysílenímlonu odkud 11 hospodský vystrčí slého As 4500 registrovaných Kudy Angličané táhnou cesta iestPolicie pronásledovanou dovedla
ujka luuucruiuii uauiuuT a spuBoor Jed-
ním z prostředků kterýž k prodlouženíživota nejvíce nápomocným jest je Ho--voličů k volbě se nedostavilo poseta mrtvolami koní a živoucídomů a hospodského onoho za

Aspoň jest pluk ten vypraven k

rychlému odplutí jakmile by roz-

kaz z Washingtonu k tomu dán
byl Dělovice Concord vyploula

ZároveQ s mayorem zvolen i celý zvířata se slabostí ledva vlekou sieuci b oiomacn uiuers i íeice zemřelyna nemoc žaludeční a zažívacích orgánůtéměř nacionalistický lístek neboť
tkla i

Dewey je prý rád
Ani v Oranžsku nejsou dosud

Rittfira hi5uH iií((udW Tu n9ini~straně neodvislé podařilo se oouzejiž z Manily s větším počtem ná Angličané pány Na provolání
i 7 UCJIUOIUI

DOSllUllClm nrflňtrprlUpm nrn í!lirIob- -Admirál Dewey kterýž jak zná zvolení jednoho soudce policejní'mořních vojínů a myslí se že byla orgány zažívací Léčí nezáživnost Spa--gen Kobertse že bývalá republi-
ka Oranžská se prohlašuje za zru

mo před nekouká týdny hlavu ho a jednoho soudce municipálníkratická i republikánská na vý ine iraveni zacpu a dokazuje toho Již
po minulch 50 roků Nic se jí

vyslána do vod čínských Concord
je dělovice pro mělkou vodu a mápoplésti si dal vyhlídkami na de ho —Volba odbyla se klidně a bezborech volebních stejného zastou šenou a přeměněnou v anglickou

nejmenši téměř výtržnostimokratickou nominaci president
ství uveřejnil ve čtvrtek své ná

se za to že bude konati dobrou
službu v čínských vodách neb bv

pení měly Oprava tato přijata
prý byla hlavně na nátlak Bryana

osadu odpověděl president Steyn
jiným provoláním V tomto oraví TtéNÍ ZPRÁVYhledy o záležitosti oné a sice pro Z FILIPÍNmohla po řece Pei Ho plouti až k že Svob Stát Oranžský jest dosuda prosazena byla zakročením se

Z Manily oznamuje se že novánátora Elackburna
hlásil že prý jest velice rád že lid

americký presidentem si iei míti
Hen Tsinu kdež by mohla vydat-
ně podporovat! výpravu sooiených komise filipínská pilně pracuie na

samostatným a svobodným státem

který svrchovanost Anglie ieštěNárodní konvence recubllkáoská novém zřízení pro Filipíny a sicevojsk do Pekingu se ubírající neuznává V Nooit Geďachtu se
nepřeje Nominaci za místopre-sident- a

na lístku Bryanově za

Chicago 18 tarvna 1(08

PSenice t cen8 značně stoupla a to hlavně
sepfiznlTych zprár o atara úrody ye

tátech eeTerozápadnich hlarní pak následkem
zprír o špatných vyhlídkách t Korth a South

'

Dakott a Minnesotí ProdÍTHln m a na

rozdělena práce mezi jednotlivéChtŽjí se zmocnit! Taylora nalézá asi 1 ob anglických zajatých
členy komise následovně: Soudcežádných okolností prý nechce a

Ke guvernérům Ohia Záoadní vojínů s is důstoiníkv ood šírým

zahájena bude dnes ve Filadelfii a

za prozatímně úřadníky vyvoleni
národním výborem republikán-

ským následovní: Za předsedu
senátor E OWolcott z Colorado

Toft vzal si na starost pozemky 744 pro červenec aa75X®709ínepřijal prý by ji 1 kdyby mu na
bídnuta byla O ucházení se o no

nebem v jakémsi hlubokém údolí
kdež se jim nedostává všelikých

Virginie a Pennsylvanie byly za-

slány žádosti o zatčení a vydání
KokuHce z Wchi přííin til znační atonpla a

ice iboi! hotové Drodávalo ha x

korunní pozemkové právo majet-nick- é

kostelní otázku a službuminaci presídéntskou vyjádřil prý
potřeb Nemají ani teplý oděv abývalého guvernéra kentuckého červenec za 89X@40Xza tajemníka Chas W Johnson z se následovně: 'Před nějakým civilní Luke Wright na starosti Ovea v cení atononnl neboť nrnAivi u hntmusejí se zahřívati hrou míčeTaylora Očekává se že Taylor

pojede na rep konvenci do Fila
hotové za 2a®28!líc a bílí Kdo % za 26J@87cmá vnitřní záležitosti správu po- -

Minnesoty za úfadnino zpravoda-
je M W Blumenburg z District

časem vůdcové strany demokrati-
cké aneb aspofi ti kteří tehdy za Klerksdorp bvl od Angličanů

icej ní obchod výsady a zákonník
aiio v cene ae zlepšilo prodáváno za 87
Ječmen jeat v ceně nezměněni : mwUTildelfie a tu má býti zatčen a vydán obsazen a velitel města Cronjetrestní H C Ide pracuie navůdce pokládáni byli tázali se 4O042HC

ot Columbia a za sčitatele masa j
H Potto z New Iersey a Geo R

Butlin z Nebraskv — Veškerý" zá- -
Lněné aemeno atoODlo znaSnon mmnmne zda dovolil bych použiti

úřadům kentuckým buď na cestě
nebo jakmile přijede do Filadel systému bankovním a peněžním a

syn zajatého generála se vzdal
Jeho příkladu prý následovali mno valo 1180

na organizaci soudí civilních a B Semeno bojinkn (timothvt
mého jména ve spojení s nominací

presidentskou Po důkladné úva
fie Guvernér oennsvlvanský ob zí jiní přední Boerové a vydali svéjem konvence soustředěn jest na i Jetelové za $775@$l0OMoses na celním tarifu odanění a

zbraně nepříteli Radnice v Klerks- - Cena hověziho dobytka lest nmtt min haze řekl isem ano a prohlásil isem školství
držel mnoho dopisů v nichž jest
žádán aby Taylora nevydával dorpu jest prý plna odevzdaných

nominaci misto-presiden- ta a vše

zdi se nasvědčovati tomu že no-

minace ta připadne státu New

o něco nliSi a tento prodává ae za ceny náaledn-jic- t:

Pěkní aí neileoii voli nrmiánH aa Efci Alt mveřejně že bude-l-i simnelidořáti
zbrani Mnozí z Boerů transvaalKrupobitís radostí nominaci přijmu Děkuji DROBNÉ ZPRÁVY
ských se vrátili ku svým rodinámpoškodilo vlak ďráhv burlincton- -

®5-8- hubení až prostřední za t450@500jatecui
a kiiru za $4aoao0íkrávy zal800®430a jalo-
vice ca Š81C@52S: texasltí MrA

Yorku kdo však to bude je dosud však nyní bohu že lid si mne ore- - 5 ř

hádankou tak že již jen ti nejrozhodnějšf aské jedoucí z Denver do Kansas Ze státního školního fondusídentem býti nepřeje V dnešních 83000350 ř
nej nesmiřitelnější odooruií Angli Vepřový dobvtekvyplaceno bylo vCity Vichr a krubobití zastihly

vlak mezi Falls Citv a Rulo v
dnech nevoli lid presidenta nýbrž
volba tato děje několika politický

canumKRONIKA UDÁLOSTÍ atředoí prodával ae za $500@525 zvíáíte
pěkný

a těžký za $515a525 lehkř m tK avan u vit
sobotu 194227 k rozdělení mezi

Z jižní Afriky bvlo oznámenoprvním okamžiku se zdálože vlak školy veřejné Rozvrh se stal nami vůdci kteří dají hlavy do lina prodej o byla po t515®580 '„
že i president Kruger iest nakloStávka v St Loole

hromady a připraví lístek dříve bude smeten g kolejLv Kroupy
velikosti pěstí se svoalv a řazhílv

základ! 116273 dítek Školního
stáří' k v

Omaha 18 června 1000

Cena hovězího dobvtka DrotJ tMnl 'něn yzdáti se odporu avšak presilak se podobá blíží se k svému
o něco ae zlenglla a alce atnlakonci neboť stávkáři přicházejí všechna okna vozů železničních na dent bteyn tomu nechce připustit' V Kansas City Mo zničen bvlNeštěstí na dráze

v neděli odpoledne požárem velký
pomalu k přesvědčení 2e další boj
ieiich beznadějným iest Patrným

Před vypuknutí války uzavřely prý
obě republiky smlouvu že iedna

straně severní od lítajících střepin
okenních byli pak i někteří cestu- -

elabSiho phvozu a zvýlené poptávky jakof 1

náeledkem zvláitě dobré jakkoetl Ceny byly
značně lepliml než v trhu chicagském
Přívoz n porovnán! a tMn nihattt_i

U Manchester S D udála se
ve čtvrtek nehoda na trati dráhy

obilní elevátor Union blíže ústřed-
ního nádraží se nalézající a škodajest to hlavně z toho že v dnech bez drubé nic rozhodného neučiníjící poraněni Káry i poštovníNorthwestern a sice zlámala se čímž jest president Kruger dosud100000 přesahující spůsobena

poslednícb stávkáři mnohem po-

kojněji si počínají že výtržnosti náprava jednoho vozu nákladního

jevil ae být následovním:

Za minultýden Sř& Ytfú
Za týden koní 9 června 13878 M t!0 7 M2
Za týden konč8 června 18007 tfl204 12Ma
Zatyden konč 8j květnal858 86934 13Í853

vázán nečimti žádné ústupky An

vůz byly zaplaveny vodou a zásil-

ky poštovní byly též vodou pro-

máčeny Škoda na vlaku učiněná
se odhaduje na I500

právě kdjž vlak most železniční Minnesotská velkolože orga gin bez svolení pres Steyna
nizace Odd Fellows ořiiala minpřejížděl následkem čehož se z u jmu uuu w re[aaig4lfi 01775 18687

jiz jen fidkymi jsou a káry vypra-

vovány jsou již na některých tra-

tích beze vší ochrany policejní Ve
Gen Roberts vyjednával s gen Voli prodávali se za t400iafilfi kntn „- - to rkoleji vyšinul a 6 vozů do potoka týdne usnešení dle kteréhož na- Bothou aby se vzdal Líčil muNimeítí turnéři ' ®460 jalovice za $850@165 a voli k ííru za 84 00

©455 "spadlo a roztříštěno bylo Šťast dále lékárníci a majitelé hotelů za poměry co nejsmutněji pro Boeryse sjeli ku páté výroční konvenci
čtvrtek pokračováno bylo ve vý
slechu oorotv koronerovv vzhle nou náhodou nepřišel nikdo k Vepřový dobytek v ceně iui unnnnni vr„jčleny přijímám nebudou a ze nemají žádné vvhlídkv více17 bCívna SieZfin cp lepěikuey nrodávalv seúrazu '

M í

dera hromadné střelbě nedělní při V Sioux Falls S D zemře
- - - - w~ WJ"-- I 1BJ- -

lepli docílená cena byla 8505aby raději zastavili další nepřátelúčastnilo přes 200 zástupců od
Statistika poštovní Vejce jsou velmi laciné a sice čerstvé auve čtvrtek zámožný farmer W253 spolků teiichž členstvo ohná

kteréž několik stávkářů zastřeleno
a po vyslechnutí třiceti pěti svěd

tucet „Dle výkazu odboru poštovního
ství a vzdali se Gon Botha si

vyžádal 6 dní na rozmyšlenou aby
prý se mohl poradit s jinými před

Dowdle a sice podlehnul poraněnísi přes 33000 mužů V orohlá Máslo drží se v ateiné mn nh„iii
_

ualéfá se přítomně ve Spojených jehož utrpěl při vyhazovu z ho prodává le za 18c stolní za !6®1c'a z míei0Šenf zásad ku přijmutí vypracova
ka vy Běsen porotou rozsudek kte
rýmž prohlášeno že stávkář Hen ven za íviotiocstince jehož se mu následkem ními muži o tom Bvlo mu oovoném se žádá zavedení tělocviku a

Státech 4370 tak zvaných pošt
presidentských 207 pošt prvé tří

Drftbeí živá prodává se za tvtn rnvleno příměří jdennf ale po iehonepořádného chování dostalo —řemesel do škol obecných oprava
ry Strecbert usmrcen kulí vypále-
nou příručím šerifa R E Marshem

6H@7c lb kachny 5í®6c husy 5c krocani 8c
Seno T ceně značně atnnnln notusdy 942 pošt třídy druhé a 3 121 uplynutí odepřel gen Botha vzdátiHostinský byl zatčenusiavy zaveaeni iniciativy a refe-

renda přímá volba spolkových
a shledáno zároveň že střelba do se Nyní ustupuje s vojskem svýmpost třídy třetí V minulém roce

následkem zvýšeného oříimu těch
V obvodním soudě snollrn

výsln $750 prostřední $850 z nížin $550
Kfiže jsou ceny nezměněné čís lsyrové za 6

č S 5KC čís1 solené 7Hc Č8$teleci8c
na Middleburg niče vše v kraiiněsenátorů a presidenta národnítyčná vyvolána byla tím že Stre

chert příručím revolverem výhro
vém v St Louis schváleno ve

kudy táhne tak aby pronásledujívlastnictví podniků obecně ootřeh- - čtvrtek rozhodnutí eenerálnfho
8t Louis 18 června 1000

PSenice byla v zdeiiim trhn A™ „mcím jej Angličanům nic nepadlo donych přimé odanění všeho mit
kterých pošt povýšeno 15 pošt do

třídy prvé 1 10 pošt do třídy druhé
a 285 do třídy třetínaproti Čemuž
následkem poklesnutí příimů sní

žoval Marsh obviněn ze zabití a

obhajobou jeho bude Že stalo se poštmistra jímž poštovní doprava rukou co by um mohlo prospěliku i církevního zavedení meziná 'americké škole macrnetické lečbv'

ozimka črvená čialo S prodávala se v elevatern
za 75 ja trati 77@78 pro červenec 7SH a
prozáří T9HV9X- -
Korná Stoji v ceně o %ícm Prnii

Boerové mají dosud množství zbrarodních smírčích soudů a j vtak v sebeobraně —V pátek odbý-
vána schae stávkářů v níž jedno

v Nevadě Mo odfiata byla ní všeho druhu i náboiú s čímžžena jedna pošta do třídy druhé
7 do třídy třetí a 12 do třídv

ÍÍ8- - 8 v elevatornCelní příjmy U Leavenworth Kan udála
ustupují k Lydenburgu Ve zla červeneeza 39% a pro září 40c- -

j

?: i Iv

AU

I k

i I

i t
i C i'

na Kubě obnášely v prvých řtv se v pátek srážka předměstské Bavlna održaje ae v ceně ateiné Piwttni_ ' 'j todolu Barbeton pracuií BoerovéČtvrté 8 post bylo za minulý rok
zrušeno Průměrný platpoštmi- - prostřed! za 8 6

hlasně téměř usneseno učinit spo-

lečnostem dráh pouličních novou

nabídku pod kterouž byli by vol-

nými do práce se navrátití Pod- -
-- i - tá jt : 2 t_

recb mésicich roku letošního #5- - elektrické káry s vlakem náklad stále a mají prý zásobu zlata v
414903 což bylo o 1969822 více ním při níž 5 osob těžce poraněstra vzrůstá pravidelně od roku ceně asi 5 milionů liber sterlinkůnez v týchž měsících roku minu no Srážka udála se na křižovatce1894 a Mce obnáší přítomně #1794 XJllli! Ulili!jež má president Kruger na osmi

železničních vozech Maií tedv
lého Z obnosu toho přijmuto v

Hnusy s Kieryímz jyu vumi tas
učiaiti jsou velmi mírnými takže a zaviněna tím že vlak zavčas za

Stanovisko Porto Rlca přístavu havanském $4026772 stavili se nepodařilo
# V Lěadviile Coío zničen

Boerové dosud vše k válce po
třebné a budou vzdorovati dále

tvrdé a měké uhlí za ceny nejnlžsi:čisté přesáté a 3000 lib Dovážit rychlá

I LEVI 716 Ha 1 9th St
rozhodnuto bylo ve čtvrtek spol-

kovým soudem v New Yorku a sice

počltati lze na to že tyto společ-
nostmi budou přijaty a že stávka
v duedx nejbližších skončena bude
Stávkáři žádají

-

by nebyl činěn

proti 13205314 v témž
roku Iónského

Osudné todnotí
byl v sobotu požárem tamní Kirot- -

stalo se tak v žalobě J H Goctzc
Zprávy spolkovéCo v níž o ústavnost cla na V Manaiaff Ia zaměstnán h:

činec při čemž 4 dítka uhořela V
budově nalézalo se v Čase požáru
40 dítekpřívoz z Portorika se jednalo v pondělí 2óletý Henrv Hell oora- -

Tiber Hebraska ě 4771 MWASoudem rozhodnuta platnost vou větrníka při čemž kua dřeva # Ve státu New York ořibvlo oH

žádný rozdíl mezi dělníkem unio-

vým a neumovým a aby ta okol-

nost že snad dělník k nnii přiná-
leží proti dělníku dotyčnému
sloužila a uvolují se '

nepodnikali

i j a jt
I prosince do íi března 62 unií

odbývá svoji pravidelnou schůzi
ve středu dne 20 června Vši

Oiézati tnusei Ořezávání konal
tím spůsobem že dřevo o levou
stranu prsou opřeno měl a nfti

_ÍÍKSf!í_ ři?obaib?t ??v!cn rouši rydělnických s 8152 členy Všech chni členové nechť se dostaví ""v-- "- - "wresMi anees vyplatí se vámnřitiH Ir nám Irnmlt -- i : - -členů čítají pak unie dohromady

lid rortorika v ústavě spolkové za
CÍ2CB moc považován býti musí a
že tudíž clo na přívoz z ostrova
toho ústavním jest Portoriko dle

nyní nel se budeme atěhovaU do čislasměrem k tělu táhnul a to mělo s

zcela žádnýcn krokQ proti těm
kteří k nnii by nenáleželi přičemž
zároveO přiznávají společnosti prá

Josef Přibyl clerk

Tábor Columbus Číslo 69 WOW
a32533

mu státi osudným Nfli" se mu lase Mtni 1S ulloe
If tlá dámaka tthiifn M-- rr —

odbývá svou pravidelnou schůzi — --— 'wo muiui evuu euu as
$300 prodáváme ponae ta 98 oenti a něktau

rozsudku onoho je částí Spoj
Států pokud zemí ostatních se to

totiž pojednou smeknul a on vrazil
si jej do prsou tak prudce le nflí

Vilka jflio-tfríc- ká

len aa ou oenia
vo propustiti každého dělníka
uniového kterýž by jakýmkoliv
způsobem dělníka neuniového ku tyká avšak je zemí cizozemskou v Hsle 107 Jtlnl Ž6 úlietaž i srdce zasáhnul a smrt ve dvou Stále se píše o brzkém ukončení

dne 19 června 1900 v 8 hodin
večer' Bratří jsou vyzváni by se
do schůze této co nejčetněji do-

stavili Frank J Fitle clerk

minutách následovala % ř války ale nezdá se to na pravdě
pokud na ústavu naši se to vzta-

huje aDSpoi Státv Ostrov onen
přistoupeni k unii donucaval Na
druhé straně žádaií však zárovefi --Ant Bílek Ac C6Požárem spočívati Gen Buller propustilspravovat! nohou aniž by podro- -propuštění dělníka' kterýž by děl zničeno bylo v neděli o 4 hodině některé z dobrovolníků natalskýchDovati jej musely ostatním daním

národním Toto uodivné stano
od vojska což se vykládá za zvěst
blízkého z]tnn£nf hnit Ttr4

ranní v Des Moines la audito-
rium postavené loni na jaře ná-

kladem více jak 40000 kteréžto
visko Portoričanů zůstane prý v

vysílání natalské armády do Číny
se považuje za znamení blízkéhopeníze veřejnými sbírkami sebránvplatnosti pokud kongresem jinak

ustanoveno nebude

Světová výstava v St Lonlsn J:
byly tak aby město vhodné míst-
nosti pro konvence a velká shro-
máždění mělo V minulých ddeeh

konce války v jižní Africe Zatím
však na straně Boerů nic nepou-
kazuje na Jo le by se chtěli Anunadla v

°

zaoomeniití náalerfVom

Jest lépe ntíti zuby umělé Jei
nám vyhovují než míti tuby

nevzhledné
a nepostačující Ti kdož zanedbá-va- jl

zubydekud zdrávy Jsou shle
dají ie přijde řas kdy zuby umě-
lé opatřit! si musí
Mohli bychom vám snad JeStě

suby zachránit

V Omate po lt reki -

stávky Řiditelstvo chce se ucho zřízeno tam bylo značným nákla gličanům poddati Gen Botha

níka unioveno k odstoupeni od
unie nutil aneb který by dělníkům

neuniovým na úkor dělníku unio-

vých nadržoVaL Dále stávkující
žádají aby veškeré další spory
k vyřízení soudům smírčím byly
odkazovány —V sobotu odbývána
porada předsedy americké federa-

ce práce Gomperse se zástupcem
dráh v níž prvnějším navrhováno

by spor k rozhodnutí soudu smír-

čímu odkázán byl a když návrh
tento odmítnut tu veškeré dallí

vyjednáváni přerušeno a prohláše-
no le stávka vedena bode dále
Ca pomoct stávkujícím povolány

nedaleko Pretorie sice 00 dvoupit! raznyen prostředků na sehná-

ní úpisů ku podpoře órotektovaná denním hrdiném odporu ustoupil

dem t jeviltě tak že škoda způso-
beni na 150000 se odhaduje
Pojištěni obnášípouze jen 1 2 5000
Dříve než plameny bvlv utlumen v

přesile avšak na jiném místě sevýstavy jakmile rozruch stávkou

působený budě skončeni - Výbor
pro výstavu dostává' stále dorjiar

drží dále v postavení dobrém

odbývána již schůze předních hh-- Z Lorenzo Marquez- - se oznámu
čanů v aii naneseno bezodkladně ZUBNÍ UKAftpovzazbujíd aby ? fen pracoval

rázně pro uspořádání výstavy v
St-- Louisů

je že president Kruger přeložil
svoji státniiúřadovnu do Atkmaar
nedaleko Nelspruitu Obchodníci

ku znovu postavení auditoria riři-kroči- tL
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