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proti i j í štnt ioovně Ouilleramc
H Clarkt in z M xika Týž žaluje na

$433505 " Mu uvádí žo prý
ímel-covn- a

U réi rudu Htřlbrnou dodá-

val šidil j j n i ceně stříbra jakož i

na výtěžku že prý nikdy dle zpráv

Sajchovn nevjd da ruda tolik jak
dle zkouři k v M xiku konaných vy

Jíl vat i měla Zijlraavým je výsledek
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iljtui velice evýšny však vzdor
tomu u nfžepsnného lze posud obdr-Jet- i
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Vyjitilnávihri přolo jká dlíb by

pobílit! m'U a hned v zímé zalán

byl kontral na dližbti aftltofoii ale

nu monopolu Huberovti njbrl
kon-traktor- u

Murpbyrnti Monopol ma-

je městskou radu při své straně

překážel všemožné kofitnkloru Mur

hynul a po mnoha rn -- íjři se sáleži-tos- t

vlekla soudy al konečné soud

uznal že kontrakt náleží Murphymu
co nejménó podávajícímu Započa-

lo tedy před třemi měsíc! konečné s

prácí kteráž nyni Jest skončena a

vrd! se že občani jsou jak náleží

♦kojeni s dlažbou kterou Murphy

položil

— Ve schňzi okresních komisiřft

ve středu ráro předsevzato bylo pro-

jednávání obviněni proti klerkovi

krajského soudu že neoprávným

spťlaobem vymáhal od žalujících
stran větší soudní útraty než k ja-

kým byl oprávněn Předsevzato

vyšetřování dvou případu podobných
a sice M A Uisbrowa v kterémž

dle udáni Moores počítal o $3035 a

George Hate$ll69 vleo soudních

útrat než prý mil Jeho zástupci

požadovali zamítnutí tohoto případu

jelikož nejsou dostatečné příčiny k

obžalobě avšak komisaři čtyřmi hla-

sy proti jednomu zneuznali námitky

tyto a započali vyšetřování V téže

schĎzi podal kontraktor Van Cr ert

konečný účet na zbytek dlužné n

částky za dlažbu jihozápadní cest)
obnosu $040220 Po delší debnu

bylo vyplacení účtu odloženo pokim

by komisaři so nepřesvědčili zdai

cesta vydlážděna je podle smlouvy
Listovní podal třetí Čtvrtletní svou

zprávu s kteréž jdo na jevo žo při

jmuto bylo v onom úřadě o $21015

méně než co obnáší služné zřízenců

a sice byly přijmy $187305 kdežto

vydání $209220

— Paní K Pickeringova zadala ža-

lobu na $5000 náhrady proti lékár

nlknm liishop liro a sice žádá

náhradu proto že prodávali jejímu
muži kořalku a spnsobili že se stal

ožralon V žalobě uvádí že prý až

do února t r byl muž její silný sdra

vy a statný a vydělával SlOOO ročně

k výživě nebe a rodiny Tehdy prý

oočal navštěvovat lékárna bratři

IJishopft a kupoval prý každodenně

kořalku a brandu al se zkazil na

zdraví a nyní nemaže roď i nu svou

živiti To se skoro čte jako se státu

prohibičního
—- Msi sdejAÍ vyšší školou a onou

v Minneapolit bude odbýván příštího
ledna řečnický zápatt a sice o před-míl- u

sdali výhod no aby senátoři

Spojených Státu voloni bylí přímo
lidem Posud není ustanoveno

sdali zápas odbývat! se budo v Oma-s- e

aneb v Minneapolis
— Čeho schopna jest nová poli-

cejní komue to objevilo se minulou

středu při žalobě jednoho i policistu
ustanovených v srpnu Jak snimo
ustanovila bývalá policejní komise v

srpnu patnáct nových polieiitft na
nu ité tolika propuštěných vk
městská rada odmítnula jim povolili
plat zadržujíc a počátku povoleni

máme míti cistou poctivou a šetrnou

správu aneb sdali setrvalí mají Iv

staré korruptní obyčeje a pftoby
A nejen to nýbrž nad to a předeviím
jednat! so bude o veledůležitou otázku

v letoiní volbň Uudeme rozhodo

vati zdali svobodný americký občan

má míti právo aby požíval svobody

smýšlení a přesvědčení sdiáli poJl-va- ti

smí práv a výhod ústavy této

osjtřtňí republiky světa aneb zdali

má býti psancem proto Že nevzývá
boha svého podle tajného nařlaenl

spolku politických hrdlořezu To jnou

ty otázky o které hlasovat! budeme v

přížtí den volební A dovolte mi

Hci že tak jako věřím a jsem pře-

svědčen žo po této noci nastane opět

jasný den taktéž přesvědčen jiem
Že poctivost zdravý smysl a právo
zvítězí v den volební a že slavné

vítězství očekává spravedlivou věo

aaSl" — DalSfoji řečníky toho veče-

ra byli pp E Kosewater J Dunn

Lee Helsley Thomas J Flynn a Ed

P Sinitb kteří probírali dĎležitont

volby a dovozovali že povinností
každého svědomitého občana jest
hlasovali pro navržence občanské a

tak zbavili město zlopověstného ny
nějíiho hospodářství Pro obmeze-no- st

místa a žaiu nelze nám řeči

jejich tentokráte obšírněji podali
— Jerome K Coulter bývalý pří

ručí městského pokladníka který

iont obviněn že rpronevěril $31500

byl včera v poledne přivežen a New

Orleans kde byl zatčen

— Dr William Davis podal žalo

bu na IlOtO náhradu proti detekti-

vovi Dunnovi který Jej bes příčiny
zatknul považovav jej sa podezřelou
osobnost Minulou středu došlo k

přelíčení a porota přiřkla Dunnovi

pouze $1 náhrady
— Nezdařený pokus loupeže udál

so v příbytku pana W Ii Meiklea v
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— V'ktk vtft oUiývil o v fnl

Metiově cliftsQ ohčanft íájrnu nu

vrlencft obcanckó ligy ÚíanteiKttvf

bylo velké k proHlornk utři byla tak

Ika jifeplrřna rredned klubu ob

tatiHkťlio t (irvnt wartly J Holický

rahájíl Hcbfiti ti&Nlolujfcdni oni

loty: "Naleeáme před bitvou

bitvou nekrvavou v nll rozhodnuto

bude sdali tiadklo trpěli máme v naíl

obcuó uprávé vUdu korrupcw kor-rujc- í

a pro bodl aneb sdali máme

ralti obecní itprávu lidu lidem a pro
lid Nikdy v dřjin&ch hiShU toho-t- o

nedály nu tak Skandální neprávo
ti jako v minulých dvou letech

Shledáváme že nyočjdf mÍHlnká rada

byla a jest pařeništěm a baňtou ko-rup-

a b&dlu povždy hotová konati

v&li korruptních kombinací a korpo-

rací Mcli jnrne ncpoctivó úředníky
kteříž okradli mfoto o denetitiHÍce

máme žravó hltouny dant bet poctu
kdežto poplatníci cápatií pod neuncHi-telný-

břímřtn dani obecných

Ovfiem víechny tyto pijavice na

obecnoHti a Jejich tatitavatelé ad

připoufitCJí křivdy jel Kpáchány byly

t k dlouho na trpícím a trpelivfi nn&

Mejícím obecenstvu nemohouce toho

popřít předHtfraji nám že oni tél

jiou pro reformu a že nenavrhli

moru ty Spalné Spatné chlapy kteří

poobili owiudu ami sobé i jim a

ikodu obecnoHti Mynlím že maji
pravdu Oni nenavrhli snová Kolína

Oni nenavrhli Coultera ca pokladní-

ka Ha ne I To je pravda t Aniž

navrhnuli letos sudího Kllera Aniž

odměnili nominaci vždy pečlivého a

bedlivého úředníku pana Oltena

Ale jak pak jest to n carem politi

ckýck hrdlořezS hanbou soudní sto-

lice fanatickým na dvojí loket spra
vedlnoit mířícím sudim Suottem f
Či toho tnovu též nenavrbnulif A

jak to jest předsedou koruptnl
okresní rady panem Kdwarsero Což

ten nehledá povýšení v úřadé ? A

jak to je a tím mírným a poťouchlým

Jakobsonem což ten nehledá nové

pastvy v politické ohradě? A ool

ten neposkvrněný Ilon W J
Iiroatch tak poctivý politický pirát

jak jen který jen! krky podřezával
aneb lodé topil? A což ten první

pří ruč í poctivého a opatrného kon-

troléra který byl nstanoven k tomu

aby hlídal pokladníka ale nehlídal ?

A ool ty viechny ostatní nominace

které byly počaly v korupsi a zrodi-

ly se v bodlu? V den pátého listo-

padu rozhodnsme svými blaty dali
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— V krajském soudu zadána byla
žalob t proti městu South Omaze

společností na $9335 sa
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Yonhlné oil JiiiÍi Ii

UIiípII ta Irvtli a

pobavit patalion vojáka na obranu
vlasti Ve čtvrtek chodil doutníky
a častoval na nového saloníka který
v první chvíli svého života vážil lt
liber John so těší že bude-l- i tak

pokračovat sbítuje toho nejbřicha-lějšíh- o

saloníka v Omaze Pane
bože houšť a ber to po dvou neb po

tlllolnt'J4Í k řiflll
LM vclkiti-'h- : Silo

1 iV
I

5f IsNdn 10 koB all a r l
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boUit t thdeth tátrať rotydlrnošt
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ald vjlorny J)U Ir Mlli-s- e Itestor- -

ítfvíto Onialiu?u
inn nforotnrfitn zaatavitl u

atheervlne eobihuo opium 1'sní
Hopkla C Brownlec Didsml Klrlila
trpěla padnueí nemoci po 50 ruko a

ta byU úplni vybťens Jarob
1'etre Kila Orefton trj nrrvosníin
vysílením po řtyry leta nemohl spátl a

oic nm nr)omoblo ilokuil rrra'al uí-vst- l

De iliuta ItKSTuaATiva Ntaruta
nyní Jest zdráv

yVo(ífi i A4 júti tiiruftnl
laiky Klartaa llkárnlkl 1E MlLIS

Naavs a Uvu Viua to s'i m as rtl

KaUrh nemůže být Vléěen
V TETO ČÁSTI EEMfc aalaU aa vtea kaUra

aaltl váwth rtelnlrh l dohromady a do
Joáll povil rán byt aa navyliílUlny

fa ahi Mkl prohlalovall JfJ UkaH sa nadab
poaaa aa Jod do ulto a vttehnjlol a IWIII dla

ihoi mohoaie J) pak vylaMU protiláalU JaJ

la Tylltelay Váda dokáaata ia kataf Jaal
Bdatim f 11 anaiavl Ulean as aalaaajlotm
a Ja Udil irba liil H proatřdky aa eall
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valtlnl d káfh ih! 10 kpk do #aj v4 lili-k-
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allla'Mt Kahlivll u dolarl kaldy H--d

hf lák l a ajliíll Zaálata st pra
alrkalárr a diirS al Adraaajtat

1' %l Cli-io- y Co
Toleiln 4 )tl

ST (i (rdJ rl ch lákáratkl m tSa tahav

Í Mlícd l'rbjr u itárťho imlinťbo

j' i Ondréuólca
T4 pro TJUIjr Df JlepM OmJVjt
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