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Rakousko-Uhersk- o — V Meramy
v Tyrolsku měl říšsky1 poslanec
Karel Grabmayr (ústavácký velko

atatkář) řeč v níž vyzval vládu

aby říšskou radu rozpustila a pro
sadila provedení jazykových zá
koňů jakož i nový jedoacf řád
říšské rady ježto by byl jina
zničen celý politický Život v Ra
kousku a byl by neodvratný státn
převrat — Různým pověstem ko
luiícím přes rok o sňatku arcivé

vody Ferdinanda a hrChotkovou

byl učiněn konec dvorní vyhlái
kou ls složí František Ferdinand

příští Čtvrtek v poledne v přitom
nosti dvorních úředníků tajných
rada a rakouských i uherských
ministra slavnou přísahu týkající
se jeho morganatického sfiatku
hraběnkou Cbotkovou a postavení
jež bude zaujímati tato a její po
tomci Praví se' že bude konati
sňatek v Reichstadtu kde nyní dlí
arcivévodova matka a sice 3 neb

4 července Že nebude mít ani
hraběnka titulu císařovny ani práv
jejích a že nebudou : mít dítky
nároků na trůn jest jisto z prohlá
Sení že bude sňatek nerovný
Žofie Chotková je pátým dítětem

hraběte Bohuslava Cbotka pochá
zejícího ze staré české rodiny
bývalého rakouského vyslance ve

Stuttgartě Petrohradě Madridě
Bruselu a Drážďanech a je o 5 let
mladší než arcivévoda Ferdinand

Némecko — Velikou sensaci vy
volal soud sVišoldem Leitgeberem
redaktorem Ostravské Gazety jenž
byl souzen pro velezradu Měl prý
rozsáhlé spojení s Poláky zahra-

ničními jehož účelem bylo znovu- -

zřízení království polského Za
tenio ziocin dví odsouzen na
rok do žaláře kterýžto rozsudek

byl nejvyšším říšským soudem

berlínským potvrzen a to vzdor
tomu že hlavní svědek v procesu
tom byl pro křivopřísahu zatčen
Hlavním svědkem proti Leitgebe
roví byl jakýsi Sniepoch a tomu

bylo dokázáno že jen z osobni

pomsty svědčil proti Lěitgeberovi
na základě kteréhož svědectví byl
obžalovaný z velezrady vinným
uznán

Francie — Na pařížské výstavě
stalo se opět neštěstí Jistý uni-

versitní profesor si prohlížel s

manželkou Vdčerou "'Jako "stará
Paříž'' známou budovu jejíž bal-

kony vyčnívají nad Sek vanu KdyŽ
se naklonily zmíněné tři osoby
přes zábradlí zlomilo se a všecky
tři spadly no řeky Pouze manželé

byli zachráněni kdežto dcera uto-

nula ~

Aby neškodily obchodu

zamlčely všechny pařížské listy
tuto neblahou událost

Rusko —Dle depeše petrohrad-
ské smrt hr Muravěva ruského
ministra věcí zahraničních byla
velmi tragického rázu Car pobou-
řen nedostatkem přímých zpráv z

Pekingu a ztrátou lidí při útoku
na tvrze Taku povolal k sobě hr
Muravěva a žádal vysvětlení
Ministr snazn se omiuviti se car
ale nedal se upokojili a prohlásil
ze agenti jeho v Pekingu asi usnuli
Muravěva pokárání to tak dojalo N
že stížen byl ochrnutím srdce

Řecko — Získání německého

důstojníka jenž by provedl reor by

gamzaci řetké armády působí
athénské vládě značné nesnáze
Dle došlých zpráv nechce pone- -

cbati Německo důstojníka jenž
by přijal zmíněnou úlohu v armá
ae jak učinilo pri 1 urecku za

stejných podmínek Následkem
toho nechce jít žádný důstojník do

urazei na
i - i i a 7

bokoly Mezitím přiblížili se tél
ostatní výletníci sporné strany
srazily nastala rvačka která skon-

čila tím Že německým vojínfln
poboční zbraň bvla odňata ' O
srážce vojínů s výletníky „učiněn
bylo oznámení vojenskému veli
telství

í fHERB NBVBR WAS BTJT OM1

ELDREDGE
It was placed at the Highest Standart)
years ago and it ia right there jet

KOT H0W CHEAP BUT H0W GOOft

ROT B0W TRASHY BUT H0W RJELUttl

THE OLD REL1ABLE ELDREDOB

The Wheel that has for years held tbc
Endurance Records of the World '

The Wheel that Runs Easier than aar

Diner
The Wheel that ia always tTpTo-Ďat- c

and Ahead with Improvementa
A WHEEL TO BE PROUD OP

eldbedgb rlders arb kespectid
Eldkbbgb Riders Get Šatisfactio
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pro ODrazkovf Denník

Enrela Fence Mi C
- ' PAD ST '

Ř1CHMONB IND

TttC CATALOCfttS

vrtáky der kilo-
vých Pracuji V

každá pfidS a ne-

mají sobě rovna
Vyvrtá se díra 2

stopy hluboká ve
3 mlnutáoh Z 1

ííclem aayedeoí
snlžnleme cena
pro priitích třicet
Plité si o cenník

Enreka Fence Mfi Co Pai St Rlchmonl lat

VY G SL0ANE & CO

obchodnici a ' '

v iísle 407 400 411 sev 5 uiloe

JMBa- a- Telefon
' Zboží se prodává dle libosti buď za hotov
ccb ca splátky tití

C H Brewer & Co

pohrobníci a půjčovatelé koni
4aj-4!- ai sev 26 nl Ho Omaha Nei
tf Telefon tísloM

Za sníženou cenu!
Máme posud několik výtiViú foisa

Královské vénnéměsto Mělník
a okres mělnický :

stery s velkou píli sestavil a ku velkí
své škodě vlastním nákladem vvdaa
řiditel městské školy pan Lud Cočiitit
Jest to spis objemný neboť čita 93

itran velkého formátu a 55 obrazy a
mapou okresu mělnického a města
Každý rodák mílaický měl by chovali
sprs tento ODsahujícl popis a déjtny
jeho rodiště Pan spisovatel opráva
ie nás kn nabfdnutf ibytk spisu ta
cenu valně sníženou a sice budem týl
prodávatl nyn! za $200 i s poštovní
zásylkou ' DřívěišJ cená $400 Žádný '

Mělničan nemnai ae nyní vymlouvatf
na ceno knihy neboť za tuto cenu je
v pravdě levnou ' 'Hlaste se brzy
Adresujte: : Pokrok Západtt -

uountt Aetv

{PKItJtY DAVJS)

Jistý a bezpečný prostředek v

každém případu nemocí

střevních Jet

JeMt to tvrzení pravdivé a nemfiže
vyjádřeno býti ani dost silně

neb důrazně
!

Jest JedDoduchýro Jistým a rych-lý- m

prostředkem pro

Křefie ' KaSel Reymatism

EoliaD Nastuzení Neuralgii

PrfiJem mm Boleni znDfl

Dvě velkosti 25c a 50c

Mějte ho doma Chraíite se padřl-k- fi

Kupujte Jedině pravý -
rerry Davis'

—————NA PKOĎEJ VŠUDE

Z ČESKÝCH VUSTÍ

Rosalie Tichitková čhalupnice
Mohuřicích - má ve Vídni na

službě své dvě dcery na nichž si
mnoho zakládala Šly do Vídně
za štěstím V těchto ' dnech
obdržela zprávu z Vídně že obě

dcery její ku své a její hanbě se

zapomněly — Ubohá stařena si
vzala neblahou (zvěst tak k srdci
ze vrnia se ao rypnina za vsi a

utonula
: V Podhradí u Lichnice vyhořelo
nedávno asi 16 stavení o stavební
materiál ale '

při nové stavbě ne-

bude opět nouze zříceniny hradu
lichnického skytají dosti staviva

neustálým však podkopáváním
jednotlivých částí a ubíráním ka-

mene zmizela by tato krásná zří-

cenin vévodící celé nížině čá-

slavské a kolínské průběhem ně-

kolika let úplně Dozorčí orgá-

nové by zabrániti měli vandalské-m- u

ničení hradu tohoto a památek
historických vůbec

V místnosti kanceláře elektri

ckých podniků pražských prodle
ním doby nahromadilo se množství

héjrózmánitějších předmětů jež
obecenstva zapomnělo ve vago-
nech na městských dráhách Tak
nalézá se ve sbírce přes 250 kusů
deštníků slunečníků od nejlepší-h-

moderního druhu až po oby-- J

čejný svatoianský'' deštník' dále
asi 100 kusů holí několik pláště-
nek pelerin rukávníků boa řada
tobolek dámských od malinké to-

bolky dámské až po "prkenici"'
pak několik košíků modlitební

knížky pro katolíky a evangelíky
niiíGiik klobouků čapky sekera

dětský oblek klíče několik ro
mánů polní sesle hrnky hřebí

ky zbytky látek kukátka dámské
a panské hodinky několik přívě-

sků psací a rýsovací náčiní tě
žítko dámský plavecký oděv

jednotlivé galoše a rukavičky ná
ušnice ruční kabela s prádlem
skřipec v pouzdře množství zá-

stavních lístků navštívenky špi
čky na doutníky náramky knihy
vědeckého obsahu pytlík mouky
různé knoflíky brože lorgnet
cylindr na lampu fotografické
plotny atd Jen zřídka přijde
někdo poptati se zda to neb ono

bylo ve vagoně nalezeno

V nedli 10 června uspořádal
Sokol Fuegner z Kolína výlet do

Kutné Hory Na zpátečním po
chodu setkali se dva členové téhož
Sokola v kroji kteří se svými ro
dinami šli v jisté vzdálenosti před
hlavním sborem mezi Kutnou
Horou a Sedlcem se dvěma vojí
ny kteří hovořili německy a bez

jakékoliv příčiny jali se spílati
Sokolům "Boemische Hunde a

Bagage' Rozumí se že to vzbu
dilo mezi výletníky veliký rozruch

který ještě se stupňoval když' vo-

jíni začali obiímati- - mladistvou
dcerušku jednoho Sokola čemuž
ovšem ostatní 'výletníci chtěl!

Jeden' z vojínů vytasil

gen Kundle byli však odraženi

V Kapsku devemí od 'řeky
Oranže se' vzdal Angličanům' ve
litel De Villiers 20 června s aa

vojíny rekrutovanými mezi Boery
kapskými S nimi padlo Angli
čanům do rukou též 380 koní 18

vozů 360 ručnic a 100000 nábo

jů Tím jest poslední odpor Boerú

kapských zlomen
O armádě Robertsově nepři

chází nyní nic do veřejnosti a tu
se myslí že buď odpočívá aby
nových sil nabyla nebo že koná
zvláštní přípravy k rozhodné ráně

naproti Boerům Jen tolik se píše
Že spojovací linie za zády armády
nobertsovy je slabě obsazena tak
že dovoluje četné přecházení Boe
rú od severu na jih čímž jeumož
něno stálé dorozumívání se veli

telů Botha s Dewetem Obě vojska
těchto vojevůdců jeví prý velikou
činnost a jest patrno že jednají v

dorozumění Sbor dělníků basut

ských který pracoval na opravě
dráhy byl od Boerů přepaden 20
ich bylo zabito a 300 zajato Tím

objevili' Angličané před domorodci

svoji slabost což má zlé následky
Do anglické veřejnosti se dostala

zpráva Burdeta Cóuttse' že jest o
nemocné a raněné vojíny anglické
Spatný postaráno" Ambulance 1

celá služba7 hoVpitální je tak ne
dostatečná že vojíni zmírají houf
ně Couttse tvrdí že následkem

spatného ošetřování nemocných
těchto na 800 týdně zmírá Burdett
Coutts se zdržoval delší čas v již
Africe a odtud již psal četné do

pisy do Anglie v nichž na tento
nedostatek upozorfiovalale žádný
jeho dopisů se do veřejnosti

nedostal Teprve nyní když se

Burdett Coutts vrátil z Afriky
přišly jeho stížností do veřejnosti
Burdett Couts jest Členem parla
mentu a náleží ku straně vládní
čímž odhalení jeho nabývá větší

váhy On sám tvrdí že toho ne-

učinil snad z nějakého nepřátelství
k vládě nýbrž z vlastenectví aby
docílil nápravy a ubohým vojínům
aby se dostalo lepší obsluhy Jeho

ýpovědi docházejí s mnoha stran

potvrzení od vojínů a sám arcibi

skup capetownský to potvrdil Vo

jáci trpící museli zhusta ležeti na
holé zemi a ambulance anglické
jsou prý daleko horší nežboerské
Ba i v nemocnicích kapských jest
lékařské ošetřování vojínů velice
nedostatečné v

ZiChvitV trvale vvléíenv Záchvat a ner- -
vosooat zmlaf po Jednodenním užívání Dr
Kline'! Great Nerve Reatorer 7uAIt si nrn

uv lancv na XKouauu uoarzite ji taarmt
UT K Kline Ltd m Arcb St Philadelphii

Abávna Ir li IrAiinl buď celá
inuaiiu nu nvua aneb z nolo

víc v nlvětl eesk osadě Obchod dobře
zveďtiy a protoivajici Prodá ae ponze Jen
z te ofíčínv že leden ae anolečníká chne roi- -
hodně a obchodu vystoupit! a Jiti na odpoči
něn ritie na rranx neaeia urete aeor

H lAilfl aa teeké děvče pro domáol práciIlltUU OC e anořádaní rodině Mida
dobrá a atálá práce Ptelta ae v čía mil 7

Ulice 83u2

Ilailá oa Václav Krátký otec zemfelě-lietl-

C ho ťlorlttna V Krátltího
pravniaa ve nanoo neo Aareauite na:
83x4 í J Bilrcbman Waboo Neb

II01 li fio felí botka na domácf práci allCltO BO kacbnt ve auarádant rodině
Plat dobrý a atálá Dráoe Hlaste te u
83tf Mra W 11 Btubmao 2815 Mason itr

mTňa la AI Janojlek by
BDencor Nebt Kdo bv o něm vě

děl ne on aám nechť nám laskavě oznámí
v octe vya rouro nu západu

Vňň la Miroalav Sraaák bydlící dříve v

uuu 4 vy citie tou—7itn at new xorit ntyY Kdo by o něm věděl necbf laaitavě nám
otnátnl V úctě Vyd Pokroku Západu

Vila la Mr Zeman bydlící dKve v fisle
HUŤJ JO 4i&--7 atr New Vork City Kdo

o něm věděl necbf nám laskavě oanámi
V ácti Vyd Pokroku Západu

Dobré lesní pozemky
a tvrdým dřívím v okresu Willelaci v

Minnesotě za §835 akr Jedna pětina
kupci ceny botové" zbytek oa 6 procent
úroku Pozemky tyto právě dány do

prodeje ualšl vysvětleni poaa naa jed-
natel ť J HAYNY 1403 Emerson ave
North Minneapolis Minn w-6-9 8mx
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'Emo ms Indiánském áxeaiL Teusi
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městské jednáno bylo o záhodno

strzakoupenenf parní stříkačky
uv"éno' 2e tk mnoho t0 De'
BUi0 B moíno Pr? v Chicagu
r™0"?'1' BtříkCku téméř Dovou

" 11 S00- - Jelkož ™ tolik rada
městská k účelu tomu nemá mu
sela záležitost ta odložena býti a

nyn( 9e Bavrhuje aby peníze
uoml nnftehnÁ ahírUami hrí„
w 8 uvádí 2e Cástka

~j
-- i an za

M íprhn iart-- i společnost1 ' J— "
ohrad dobytčích příslušnými ob

nosy k tomu by přispěly Na
straně druhé ozývají se zase hlasy
proti tomu a to na tom základě
an vydržování parní stříkačky by
stálo více' než kolik by ve fondu

požárním k tomu zbývalo Uvádí
8e totl2 že nejméně $300 stál by
Pár koní 100 řemení a plat tří
hasičů k obsluze při 26o měsíčně
'obnášel by $2160 ročně a počítá- -

li se % 100 na opravy tu v prvém
roce vyžádala by parní stříkačka

♦ydánl $4330 což jest více jak
jpWOvina: celého ' obnosu kterýž
letos pro fond požární připadne

TRŽNÍ ZPRÁVY

A ' ' Chicago 28 června 1000

Plenice v cení proti rpríre minul o něco
ochabla a to hlavni náaledkem zpráv o doetavlv- -

Jích le deitfch ve (tátech leverozápadaích
P North a Sonth Dkoteal(lnneote

Proflávu N e a T7®79 pro červenec aa TOX®
g34

KnknHce v ceně značné ftonpla atice zboží
botoT Prodávalo tě aa 4ZH pro červenec za
®

uvee v cene noopnni neoor prodávi e zboží

mhq&hc a bílí čí1o i t zihqxh
'IIm w Kaná ma hIakI Imi m~At—l m

17' V"uluu"r Kccmsn jen vcene nexiaenene: Droaavm te za
45c

J'nín emeno tpoplo značnon mřron prodá- -

%mRTía hntinkn (m„ti
Jeteloví za woo

ce hwězlho dobytka Jett proU min týdnu

ITi ? li ™" pr4?
e " n!edn:

" ™jiepi vou proaavaji te za sQJ
tí3-7-J Dnbem až proetřednl za 1460a510]atečnl
a k žíru za I430®500krávy zafó9u@440a lalo
vioe ca t9wx0tBD lezaean oyci prodávají te za

TeproT dobytek v ceně te zleplil Pro
nř"dolProd4Tl1 & mt pěkný

_tA4btf ta IK iti Ukla e
19®S40 Vět

Prodeji bylapo 580®5S5

omaha 28 června woo

Cena hovězího dobytka proti tjdnl mlnnlámn
Mco te zlepilU á ttce ttalo te tak nátlakem

V'sibo P""zh a tvyten poptávky jakož 1

lIedkem zvlUtě dobrá Jakkoeti
Voli prodávali te za S410a5 80 krávy za 20
4 80 Jalovice ta $306®459 a voli k iíro za 1400
165 :

Vepfovýáobytókv eéně o něco kietnnl'' NeJ

í k"y Brodávali te po I50aa50714 Jíel- -

tepíi docílená cena byla to 15 i

vejce jaon velmi laciné a elce čerstvé aa 9c

ioejtU

Mátlo drzí te v ttejné ceně Obyčejné
prodává te za J3c ttolni za 15@16c a z mátlo
ven al7®18c : t

(ProbeZ živi erodává te za tyto ceny: slepice
7®Hc lhikachnjj 4®5c haty 4@5c krocani 8c

Beuo v ceně značně atonnlo nejlepii %

týiia 1760 prottrední 8S0 z nižln BR0
EDZe Jton ceny nezměněné i Sit Ltyrové zt 64
t- - 5tfc Citl toIené7c 6X6% telecíSc

St Lonlt 28 června 1900

Plenice byla v zdejším trhn dne ceny n!2!!
ozlmka Crvená {islo 2 prodávala te v elevatorn

j truti 82!&3I pro červenec 79 % a

proaáH80X

Koma ttojí v ceně o něco vye Prodává te
°!- - 2-- eltvatora aa na trati ra 43
pr0 8erTeec " 41X P'° ziH 4ÍC

T ceně ttoupi Prodávala ae

prottřednlza95 18
—

Ti' kdož někdy stí2eni byli bo
' a

lesnm v D°cich vf jak bolestným
to J!8t a li' kteř St Jacob's Oel

proti tomu použili ví že jest nej- -

lepším lékem proti tomu

HOHOHOHonononoonoiiototqto

VELKÝ VYLEŤ
CSPO&lDl

"
vnedžlí 15 Července

do zahrady p Frafiba

ui žWtetyboflioy oípoledůe

tfWrt kAttrkfJy 1 00 tincčfll míitoostl :
- Vtkt+ik6 c Mc

'

1SC

" O dobrou hudbu ' th4 „inni
'

vzorný pořádek dóbrj Ukptek jeato
poataráno 8 tetou zve J

oooHooiiiioJioWoJiolioJioJsoS

pozor!
ňiluiňci J

Jií dávno každý ví že F Laitner tSouth Omaha vyrábí neJlepM druhy
doutníka ve státu a což teď až okusí-

te jeho nový vrobek pode jménem

tedy každ řekne Je to "No One"

Kuřte uniová doutníky SOKOL a druh
: KLONJDIKE to je ilato--a viržinka
: které ie zvláštní oblibě třšl a což 10c
t Sumatra to jeteprvé pokoufení —

AI každý okuiíí řekneš Je pravda

FRLAITNER
SO aQ St So Omaha

Předplácejte na Knihovnu Ame
rielcou pouze lioo ročně '

' — Fnlírmíařř Ktter noiárial nrl
bor poštovní o další tři listonoĚe
a to následkem toho že obchod

pošty south-omažsk- é vzrůstá tou
měrou že nvněiších devět lišto- -

nošů nikterak stačiti nemůže

— Lcuu ucatuc uyiu
unícuul " uuiusu lauy racsi -

%i!L§ilaL% í
U X- k- _í iui upusicna jesi a v niz nyní
ui x x__ x X- -i l _
inavuc večer vaemutua seuranKa
své shromaždiště má

— Maršál policejní oznámil ve
středu všem vetešníkům a zasta
várnám že nadále přísně zacho
vávána býti rnusí ordinance jež
ustanovuje že každodenně zpráva

koupených neb zastaveních
předmětech policii podávána býti
musí

_f+t 1 w— cnceie-- n si jaic se patn na

pečivu pochutnali — musíte ku

povát Kašparovu mouku-- ' K do
stání v malém i velkém u Antona

PivoHky na 3i a Q ul obchod
nika v mouce a krmivu všeho
druhu Ceny vždy levné a poctivá
vába 7ox3m

— Velký výlet uspořádán bude

spolkem Čechie čís u ČSDPJ1
dne
_ _

4 července do zahrad v o I
r

Koutského na 20 a Q ul Vstup
né k Zábavě Odpolední 1 Večerní
Obnáší DfO nána nnn cnIAr - - 1 I J —

" — '"'I' viup "":JLOUiame Ze navstčva ZajlSté DUde

co ne četně ší
I

- - Ve středu pokusila se Mary
mm 'IHurleyova služka u I M Tanne- -'' na 34 a u ui o napinem
gasolinových kamen když tytO již
U a & X I ___X_a_- - V I # 1 1

uul4y iwaaaiy- mei y nasieaicem
cenoz povstal ovsem výbuch při
němž děvče na Obličeji i těle bylo I

značně pooáleno Domavena- -

j til 'uu ucmubuibc kucz UObiava
Se lí Všemožného ošetření

„v ťui
Telký výlet nsnořádářád Cfichie- — t ň

CIS 11 I JI ť J T6 StředO

dne i Července ve 2 hodiny od- - i

I

iuicuuc uw £HUrauy p nOUlBKV- - f á
'

ha na 20 a Onl V Stttpne pan
50C DámV maií VStnn VOlní i

- —r "

hojné návštěvě zve

Pořádající výbor
— Dnes odpoledne zasedne

rada městská co výbor equalisační
za účelem vyslechnutí námitek

proti odhadu letošnímu a zasedati
bude až do pondělí kdy dle záko
na rozvrh daně na rokletošnj
učiněn býti musí Odhaduje se
že dafl letošní obnášeti bude při i
nejmenšfm 55 mills an ku krytí
vydání městského nejméně Ji 08- -

000 zapotřebí budě

— Radní Miller ze čtvrté war- -

dy spůsobil v poslední schůzi ra

dy meStSké mezi SpoIUČleny SVými
mezi ostatními úřadníkv měst- -

sWJmi nfm9l5 nnn19rh ní„hom
I

— —
j r- -l

bv Dokladníkem městském yarlr
žen bvl Dlat všech úřadníkfi do tak

K ~

dlouho dokud bv iimi všechnv
dlužné daně městské zaplaceny

1 1 a

nerjyiy iNavrn tento Dyl sice
podporován avšak když k hlaso
vání došlo tu byl navrhovatel je
dinkým kterýž proS hlasoval a
tím nejlépe ukázáno kterak v

otázce placení daní páni radní si

stojí :

Český půjčovní a stavební spolek
Sootb Omaoa

Ještě jednou vyzýváme krajany g
i Omažské by hle-

děli 2se dostavili do příští schůze
tohoto spolku co nejčetněji která

bude odbývati v pátek drie 6'i
července v síni p Jana KouUkýhé- -

půl osmé hodině večerní jelikož
bude voba úřadníků a řiditelů—
Každého podílníka je povinností

O

by byl přítomen Dále bude na O

druhém Čtení nových a opravených
stanov

FJ Zelenka FrankJ Fille

pro předseda proz tajemník

— V pondělní schůzi městské

rady vyplněno bylo konečně místo
radního prvé wardy hned v dub-

nu poděkováním se Kellyho
a sice schváleno jme-

nování C C Cliítona všemi hlasy
proti hlasu radního Fitla Clifton

připravenou měl svou rámku' á
jelikož táž mayorem bezodkladně
schválena složil ihned přísahu
úřadnf a místo své v radě zaujal
— V dalším zasedání povoleno

'

licensí hostinských a {9100 z
fondu licenčního přeneseno do
fondů jiných a sice J2300 do fon-

du všeobecného J3900 do fondu

policejního 1 1750 do fondii po-

žárního a $1150 'do fondu aa
opravu nlic : iS
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I Národní Tiskárny Pmana"Nób
-

VYDANÁ BYLÁ? -- '
'

'
- 1

Ainen a iteckO se bude musit asi
vypůjčit reorganizátora jinde

Válka jiho-afrlc- ká

Zbytek armády yranžské nalé-- "

]& se 'e východní a severový-
chodní éástl f tátu se rozdělil na
malé sbory guerilské Soudí se
tak z neustálého napadání á ohro
žování dlouhé spojovací Čáry an-

glické mezi Bloemfonteinem a
PretoriL Kaldé chvíle docházejí
zprávy o zaskožení anglických
zvědů o přepadení hlídek o vy-

skytnutí se sbor 1 búrskýcb hned
tu hned zase jinde-

- tak že menší

sbory anglické jsou ve stálém ne-

bezpečí Velitel De Wett jest
vůdčím geniem těchťcřsborů gue-rilový-

--
t

-
xzÁr: 'X- -

Gen Botha se' svými sbory se
také drží stále na východ od Pre-tor- ie

kdež se gen Roberta snaží
o to aby vojsko jeho obklopit
Proto se zdráhá anglický velitel

- poslat! nějaké vojsko odtud do

Číny neb nahlíží že jest ho v jíž
Africe dotud třeba Ž není radno
moc vojenskou stenčovatiukázalo
se zase u Senekalu lede 33 Červ

Sbírka ptsňi národních a ylasíonockycli

I Jest to sbírka náplvu upravena částeční v slohu lehkém fď §
S - síečnl tllilm pro piano neb organ na dvl ruce §
I Sbírka tato Je o 64 stranách velkosti 10 palce délky při 7 palcícu' §
5 ilrky a obsahuje 98 písni národních a vlasteneckých a bude dojista 5
5 velevítanou vkaždérťdině kde český zpěv se pěstuje £

I 'Cení Sbírky nápěvu (iot) I se Zpevitéken textem) 1

2 1150 jisynto vypucenoo 1

§ Objednali lze poá jednoduchou adresou:
" V

1

Národní Tiskiroa Offlátui Nebraskf I
amnuimiimnwiiBrHiwiímiw


