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Humphrey jenž si sem pro něho při
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Šerif totiž neopatřil ri po-

třebné papíry na vydání vězně a tak

sestálo Že rod před samým nosem

unikl Sotva jej soudce propustil
sebral se Anderson rychle vaedl do

připraveného povozu a milému šeri-

fu ujel Právníci Anderson tvrdí
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Jaroi nepřiJ! doma odebral

do South Omaby do hernv Po

celé dva dny marné bylo po něm p4-trá-ní

členové v janskěho spolku

teprvé teď si vzpoměli že do úřadu

zvolili člověka který jil jednou oíá--

lil je o 1 100 jež pice byly nahraze

ny atíík JaroSem v karbanp prohrá

ny jsou Jak viděti případ ten nebyl
členům a drahým úředníkům přípa
dem varovným a jedině tak státi se

mohlo že člověk toho draho třeba

prozatímně zastával úřad zástupce

spolku tak zodovědný A co nej

lepSíbo pfi tom že Jaroš neměl ani

jako úředník prozatimný za sebe zá

ruky Ve středu ráno přišel konečně

Jaroš domfl Předseda Fr Semfn a

členové správního výboru J Nepo

dal a Ant Franci okamžitě jej na

vštívili a tu po dobrém i po zlém

chtěli na něm peníze jak ale Jaroš

mohl jim peněz dáti když jich čásť

v South Omaze za dva dny a noci

slavnostně "probvízd?" Úžasná jeho

lehkomyslnost byla spolku a členfim

téhož známá ale to nezdálo se jim

býti nikterak na závadu ani kdy

jednalo se o záležitosti finanční a

nyní to mají Když Jaroš přiveden

byl do okresního vězení byl oděv Je-

ho prohledán vzdor tomu že stále

tvrdil že mu z peněz těch z herny

vyjda ničeho nezbylo Vězničnl

dozorce však našel v šátku zaváza-

ných třidcet dvacitido!lar& a jednu
stovku Tak bylo zachráněno aspoň
něco Kdo nahradí rozdíl jsme věru

zvědavi Jaroš záruky neměl druzí

úředníci věděli o zpronevěření jeho
v době nedávné jež tchán jeho H A

Brož z Prahy vyrovnal věděl o něm

i spolek a přece svěřiji mu úřad tak

důležitý Jaroá byl ostatně jedním
a těch lebkomyslníkft již jsouce
zvoleni do úřadá nezdají se vědéti

že mají v opatrování majetek cizý

— Asi o páté hodině ranní v úte-

rý nalezeno bylo pod 16 ul viaduk

tem tělo nějakého neznámého Hla-

va od trupu byla oddělena a nalezena

jest později opodál vedle tratě

Bližším vyšetřováním se zjistilo že

byla mrtvola to Jamese Foxa staré

ho to osadníka omažského jenž by-

dlel na Farnam blíže osmé ul Fox

byl otcem pí Cummingsové je!
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ió "Dr" Brown byl propužtín
bjt

i- - Veliký dav lida nestávající
rni s občana ze South Omaby

- avil se včera večer k okresnímu

jnf maje v úmyslu Sam Payna
í ia Maud Kabelové lynčovali
' tcie udržela dav v slušné vzdále
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i dovolila viak aby výbor veSel

í čzenl a přesvědčil se že Payne
není Týž odvezen byl totiž za

4 do Linčoln
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Julesburgu Colo kdež čle--5

armády neiamČHtnaoých chtfli
- raocTíiti vlaku U P dráhy 70
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&ní této pomocí
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ané jil spolu podepsali žádost
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ání bondl Jsou to páni: Frank
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i ička P J Kaipar F Pivoňka

ttský Bros a EJ Sýkora
- Ve vládním soudě jedná se

ti nyní o veled&ležité věci totiž
- konfi kterým sazba pro dopravu
'

zniční Je ustanovena A5 zákon

jil rok v platnosti dráhy se mu

odvolily a otekly se k soudu

Ujímu žádajíce o prohlášeni zL
1

a toho neplatným jelikož prý
5 fl přijat zpflsobem ústavou pře--

(Ml okresního sídla Ncumitc-l- i psát anglicky pisté řcikyaiuy vam pošleme po
piHné oliřřníky podrobnosti a návody Nyní Jest zdo Již mnoho Čechu a Nfmcft
jimi so vk-- uobfe daří a Jmou Šťastní

My máme tu nejlep&f krajinu vo Spoj Btátech Přijďte a přesvěděte so sami
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ČESKA PIVOVARNICKÁ SPOL

Jediný to ryze český pivovar v Chicago nabízí ctěným krajanům a zejména
pp hostinským ve Spojených Státech ve velkém

PRAVÉ : ŮESKÉ : PIVO
vtbíbžké

i řešilo cHb a aelMMio slaďn HerU test miml% a neJlepSí t trtan

Kdo je pije Jednou chce je piti stále a žádné jiné mu více nechutná
Laskavé objednávky své adresujte:

HambursKo-Am- ci akciová paropl spol

Vo parolodích expresních nejrychlejií Jízda přes moře za pět dní 21 hod

Z Hamburku do New Yorku pouze 13500
Po parolodích pravidelných 13250
Po parolodích Union linie t3000
Po parolodích Baltické linie I27D0
Po parolodích Baltlmorské linie 12700

Ohledně přeplavu hlaste se u

HAMBURG-AMERICA- N LINE
87 Broadway I

tariin( úřadovny I 129 LaSalle St
NEW YORK I spoiaoooat I CHICAGO


