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Xrásnó rolffl tozemky

i liodu joho nAjík ý mul Iřnoii a

nakouf ili n'co málo ibolí dijlcn sl

vyplatit! ibyl#k v liotovoatl má t

to 1 bf je poznal kdyby ja nvIdM

— Hpolupřacovnik náí p II V

Miíkovský vrátil v it#rý nn avho
akoro třímídlřnUio výltn v Ceehkrh

kdel a ímlou svou rodinou mk'
Má velmi velmi mnoho zajimavho
vypravovat! a dořtou sn toho řtrnáři

nal v éIhImiIi bu IoucÍí h Že jJ
rádi vidíme doma npotMujtne
snad připomínat! hdoť po rulou

doba jfho návilřvy oílvah práce

kterou druhdy vidy konali dva neb

tři ni bndrách jlnřcb a nnf divu
le mnohdy opomenuto všelicos fo

vykonáno býti mlo
—- Žaloba zadaná ivláJtním poli

cistou Martinem 8M!dim který

ustanoven byl spolu s jinými zvláíl

hím policistou pro dobu výntavy

avíak po třech dnech řlnlby novou

komisí projStřn byl rozhodnuta

byla smírčím sudím ve prospích ža-

lujícího Mento se 1 rozsudku toho

Mthv4ftl e do WUronnlnu Jpt Ir-t-

tnJt iif Ji kdykoliv Jím (fy Od vr Im

Jihu lípnilit pni IiímcJÍ kupil aby
vl kr4nfrb leansflrh iMcnikli ve

onalnu kdel tírod nikdy fifp hy

— JidAiské tmMi U Listy prod

ly čoik4 hlasy lířoatchovl Hcottov'

a té rKf!nf bMIfřiM c)hri sic

pochybu rnt ls Im don moci "iboli"

prodaná olré(
— MIimiM Htidi'll Mditl o obřiic

stvi 11 sudího řcotU niliidý muL J I'
Iland póvlu htnm kého ktpfý při

llioval se rodíc"! setu co malý hoch

od nuiliťkosll chidil do íkoly a iJÍ-va- l

vjfřMi zdejíífio vzdělání Hosp

Ipíos ku 21 roku víku n bydlí v Oinare

Jil po 11 rok i1 Hudl Hcotl veliký

přítel (prUh Jak známo ale veliký tie-pflt- H

vfcli plistřiiovalcři který ul
velkou hubnu (hifi leíl o americké

vlujce a o ariiprlcké skol" ale svotrfxl

rtutavou naručenýcfi Mfltl neurnl

vzal nUdiého tnUdfka do výslechu
kříového Jako iiJakího zločince a

(Kipletl Jej tak Že chudák nevdíd čí

Je Předkládal rnu otázky % fistavy

ktfrI by nemohl rotpOTMiit ani

advokát jen tuk bez přípravy a kdy!

ovšem nerrohl víecky zodpovídat

odmítnul Jej k občanství připustit)
A tohoto nepřítele pllslčliovalslva

ixlporotičí českým vollčíiui za bídný
žold Dělnické MNty { Hanba I

— Jak so dozvídáme npušténo

bylo od obžaloby proti českému po

licintu panu Anton Vaňousovi on

nastoupil své dřívřjií místo Jcst--li

se tak stálo snad proto aby to neby
lo tak okatým že chce pan Hroatch

— V tn'stské rad bU navrženi

0'dinarins ohlodn£ číslováni domS

'ísty lotll Jsou domy Ipatnn f ialo

vány a proto podiu nové ordinanc
mí b' povlností kal lého občana

aby do 30 Anh p f přijmatí léle přb
!i!áí! se u mťstského měřiče o

správné číslo svého domu a umístil

Je tit dorné tak aby snadno bylo vi-

ditelným Kdo by tak neučinil tomu

bude povinen městský rnřřío dátl

číslo na d&rn a výloha t% to ulolena

bude co da ft ns lot

— Proatrb je neřá! chlap od

kosit a maso víechno každému

řádnému človčku (vym A P A)
Jest to solí ? očích le je policejním
komisařem třeba jen do nového roku

a proto vám radí Délnieké List

abychom Jej toho heřád chlapa

povýšili na mayora II rn moudrá

rada je drahá! Mtioho-- ll pak dostal

DČlnkké List za tuhletu?

— Na jiném místě pínáííms za

táno pana Karla Pospíšila kterýl

byl jedním i hlavních činitelů Česko

slovanského politického klubu od

samého počátku Dělnické List v

čísle pondělním překrucují průběh

jednání ve schůzi té col pan Pospí
šil na pravou míru uvádí K vy-

světlení čtenářům našim kteří by
snad nebyli pozorovali jaký průběh

jednání v onom spolku mělo podo-

týkáme že prodejná chátra u Děl-

nických Listů byla původcem zalo

u řolníi I Jsou v let znmatntni
odiMvlm a v jtimí kaVenlm dffvf
Vzhledem k llutí-ft- tovitrf-- a tM?nI- -

n Jioti peníze v ohhti po rely rok
motio dostat! lf 0 plsrwu práci

I Jíl prscovatl rlítí
Isronsin Jent v popředí vWh st4l5

Íejfrfch
au mlksfením a dobytkář- -

pfhVJlPit pro
áo obor Přciťte ob' vMdnl zprávy
ret4fe hospodiiMvt ve Wshlnictonti
lirdife le toto tnut pravdou Knote

odvolalo Jak jsme jil sdělili z lá

se le zápiky policejní kotnUe byly1 n pozemku nyní in fír dolarů akr a v
1'ollka rokaVb mfiete mfti plk nou !

lkálak
1

zkomoleny a zfalšovány vepsáním
tarn le tito zvláštní policisté ustano-

veni byli v 6 hodin večer kdežto

fclenové komiso Bemis a Dcaver7uy Kio mři voii pmrovaii a lnula
flťtl at v? farmy tnhlevln thohat-Nemon- o

ani Jinak ti Kily A

[trnek ate)n5 Jakosti kti rí i prodá-!- !

padrDáti do ta dollnrň akr v ta-!-

oaatlík-- moXno rde koutdai o
#10 akrt a řdall cliceto Jiti nřkolik

1 mřta mficte koupiti dobrý po- - zbudovali ai poslušnou Tammany a

ll UO I I AKl
neutrpí nikoho kdo po přesvčdčení

žen! spolku toho Poněvadž však

byl by jim nikdo na lep nešel skrý
m nrxírcnk v v r( U iiiiirnnnln(
tátu ikoro 40 WK) krft ii svém nemůže jej podporovati aneb

snad stalo se tak pouze jen na oko valí se za p J F Wašků jehož vyme pozemay ae prwiavajl na aput
iat deiUilťť) a úrokem Jonorn 5ti pro- -

ovm
zvali k vydáni prvního provolání k

založení klubu pak ale zfalšovali to

co pan Wašků podepsal a něco jiné

jen neŽ-- li se volby odbydou a pak

teprv bude proveden původní úmysl
to se nedozvídáme Však ale uvidí

svédčí rozhodné že tou dobou žádná

schůze odbývána nebyla a že lito

zvláátní policisté ustanoveni byli do-

poledne
— V dotipétí Číňana Wah Lee na

10té a Ilarney nl zatčeni byli v pon-dř- lí

večer kuřáci opia John Killien

Frank Smith a Oeorjre Crowe a

každý % nich pokntován $9 a útraty
Killien vyprávěl soudci že již po 7

roků jest otrokem tohoto jedu a že

jej muaf míti každodennó Druzí

dva přiznali se že teprvé kratší dobu

holdují užívání opia a slíbili dáti se

na pokání Wah Lee byl pokutován
$50

— Obžaloba proti Filipu Liebero- -

ou tam ikandinavik oady v kat
oareau net townubtriii kde mu JI
My íkoly a Jiné pohodit Nrbiiďta ho jeho jménem uveřejnili Klub

ne za nedlouho
iwjni jpii na znpaci a saaoupitt řpatny odbýval jak známo několik schůzí

— Policejní komise odbývala vilftll VII Winrfinninii UíJn lr)n kila

úterý schůzi v kteréž pouze komisařiJinebl Je příjemná voda řiMtd a kde
3!ete prodati avoje dHvt a Jiní! plodiny

u hotová v kterákoliv řas rořnt
ti

Foster a Vandervoort byli přítomni
Pan Droatch nemá ovšem času a

proto se schůze tiezúčantnil Policistu

Sebkovi byla dána dovolená až do

mám many knihy obrázkové obří-uat- d

poplsujtct tyto pozemky které
l 'kaJíi'inu na požádaní

Z
HASEHO_MESTA

— V tfd'i aapořalo řlření
krjklm aoula roti lijvatmu po
kladfifku ikřimfmii Adjtfi Moydř-ov- i

f tívilnt iiloltA kterou Jatovin

jt na nihralu #rtí77 o které! bj
okre it jatio 6fJov4ní co okrMnt

pokladník tkr&oen ZAatupcS Hny

derovl cht( dok&íitile Snyder H lné

potili nitpronevřřf nfbrl 1 vy

platit fenl0 ichnj jel k řukoum

jeho řiíly 11 )tlí 1 jet nikde n&

jaký cboltk le muet býti dříve
ne! on a? fířa-l- ujal Jeho ruííteló
cttí m áproatiti fodpovřilnoatí Um

le clitt dok&zali le nartik a jeho ne-

byla chválena okrríiirni komíaařt s
tudíl noplatnou Jak vjřiurrtv4me
maji rucitfle v tó vřci pravdu aupoA
není v t&piakich komítařů 1 li doby
nikde poznarnen&no le by záruka

pokladníka byla achvalena I 'rot i

8ny Jeroví zadaná jt tél kriminálnílaloba aviak a tou nebude ae pokra- -

čovati pokud nebude akonCcna žalo
ba civilní

— V severní iáti tnřata panují
obavy le roiílřt ae tam dyfterie
neboť v minulých dnech zemřely
tam dvS dítky nemoci touto jel ne-je- n

al de ulehnuti Kellom ikola

nýbrl 1 po onemocnřnl

jejich bratří neutry jeíto do íkoly
chodili vzdor výslovnému zákazu

lékaře

— Cl)icagnký Times Herald který

před nějakým čaaem přineal zprávu

le úřednici Union Pacific dráhy zn

ožívají svého pontavenl ku tíženi 1

uhlodolft podél dráhy přineal min

týden obřlrnó doklady k tomuto své-

mu tvrzení a etce obviňuje řiditele
Kd Dickinsona bývalého auperiten-dent- a

oddčlení pro obchod uhelní

McGeatba bývalého řiditele oddčleni

pro hotely Markella a dozorce na

káry Buckmghama le donutili maji-tel- y

uhlodolft podél dráhy k zástave
ní práce ukládáním nealejnomérnébo
dovozného tak že podnikatelé jini
nemohli a dráhou Houtéžiti v čemž

setrvávali aZ musili majitelé dolů

tyto odprodaCi načež je sami odkou-

pili a pracovali v nich pak v soutčži

s doly společností náležejícími docí-

livše ovéera výhodnějších pro sebe

dopravních cen Na dfikaz toho se

uvádí dopravní ceny t Rock Springs
i z Hana To není ovíera nic nové-

ho neboť jest starou historií že

úředníci a řiditelé všech dráh zneu

žívali odjakživa svého postavení ku

svému obohacení Jak by jinak v

několika málo letech mohli se z nich

státi raillionáři?

— Pan C S Borger obchodník

na rohu 13 a Pierce st byl také na-

pálen falešným checkem domčle vy-

staveným od firmy H II Donald &

Sond tak jako mnozí obchodníci v

South Omaze Check vystaven byl
na American National Hanka na

částku $1675 a tak jako ony ebecky
v South Omaze byl náležité vyhoto-
ven tak že nebudil žádné podezření
Pan Borger praví že přišel do ob--

vi který byl obžalován v minulem
ete ai pro nfi a itíte Je dobře

r K Rozholt červenci pro provozování praxe lé
volby To nemá arci s volbou co

džlat On není bratrem v F P & P
a češi budou všichni tak jako tak

pro Broatche hlasovat tak že se mu

kařské bez oprávnéní a který se vy
26x8 Eau CUlre WIs mlouváže jednou mři néjaký diplom

1 university ve Straaburgu ale ten
proto nedala dovolená zrovna před

prý se mu na moři utopil byla k ná00 mužů vydčláyá hojní penfiz volbou jak by se snad mohl nikdo
vrhu okresního výpomocného zástup
00 Winterse odmítnuta

—Po vyjiti otvrtečního cfsla Dél

Listu byl by se stal málem v okolí

domnívati Propuštěný onehdy po-

licista Christianson žádal o znovu

přijmutí za policistu jelikož prý
usnul na svém "beatu" pouze jen ze

slabosti následkem nemoce Zvláštní

policista li W Watts — to je jeden
z těch zvláštních policistů kteří byli
novou komisí ustanoveni v týdnu

výstavním a posud v službě setrvá

vají jelikož jich nyní v době před-

volební velice jest zapotřeby — byl

jejich tiskárny kraval Jejich odpo

ručení povéstného pokrj tce a bftdle

ra Hroatche českým voličům vyvo
lalo takový rozruch že v zápětí na

proilfvKjice isboil v
itivujliiiin tunu Z

lide nám ivé Jim' no a
(lrfu liurlou vám
tiulánír tíká UodlnUjř
pro pinii n Iřihrnýml
viíký Je kr)'tr Jimhi

íUicm
uvnitř 1 zovnlir lio-dlu- ky

Joa krámiň vy
rrtf 1 niklovém ctroj-ko-

Jdou ZHruí-n- y

na 10 let Hodinky vy
hlíil JHko UH inuXvte
In iiiitdni) proflnll tm
VIS HkurHtovr lul
řetízek ptenloviiá
komliliiHCd (wrn tuk
a nfií jiíiiová dmka
tHlv letirárika na
trky a Dápninl Jehlice
to e utuláno bude
vám C OI (Mieiprvna
k prohlédnuli Kdy
budete upokojen

ti íi& a diiroi a

vátívili písárnu dva krajané z nichž

jeden opatřen byl bejkovcern a jen
zdrženlivosti své i jeho míl personál
D L 00 dékovati že nenastal tanec

mm
špejli propuštěn jelikož byl nalezen na

stráži spíci Jo holenku kdo se chce
bejkovcern po zádech

Jimt to ne ZlioJÍ toto

teď zachovat ten musí stále blít a

pana Uroatche velebit Kdo tak ne-

činí pro toho nemá policejní komise
má p knj vtliled a

rycblo Jentll

_ John Cole který byl obvinén že

učinil útok na Fay Williams v ra čnící

červenci byl při píedbížiiť-- výnlechu
odkázán policejním soudcem Herkou

ku krajskému soudu pod zárukou

' 'ilflbllie xprenl alalc Mlletn nám Mm

nemohl ale přijití z místa poněvadž
hra Dělnických Listů byla příliš

průhlednou a členové brzo seznali

le klub má sloužiti prodejné té chase

za nástroj ždímání kandidátů Když
v poslední klubovní schůzi odbýva-
né před měsícem uzavřeno bylo
schváliti zásady občanské ligy se-

znala bůdlerská chasa od Dělnických
Listů že se uvědomělé členstvo klu-

bu aspoň většina nedá od nich za

nos tahat a ku nešlechetnostem zne-

užíval a proto od té doby ztratili

veškeren zájem v klubu který sami

zbudovali Každý čtenář se ví ještě

pamatovat kterak velebili bůdleřiod

Děl Listů republikánskou řeč kterou

držel v první ze schůzí klubu pan
Iliíl a když nyní Děl L podporují
bůdlera Broatche krenka Scotta a

vňecliiiu tu holotu kterou nám repu
bhkáné navrhli sezná snadno co

yl"- - jejich úmyslem při zakládáni

neodvislého dělnického politického
klubu

— Véak jsmo to předpovídali I V

polovici minulého týdne přijel sudí

Scott ze své honby po politice a

hned na to v zápětí objevil se v Děl-

nických Listech článeček velebící

tohoto šlechetného poctivého a zna-

menitého soudce který chudé dělní-

ky odsuzuje do káznice ale bohatá

jejich zaměstnavatele nechá na svo-

bodě

— Dělnické Listy se nyní ohra-žu-jí

že prý podporují české kandi-

dáty Ovšem když dříve svm ne-

podporováním spůsobily pravou bou-

ři mezi těmi kteří až posud byli

jejich nejhorlivéjšlmi přátely
Nechť se jen někdo zeptá pp Engel-thaler- a

Wašků Pospíšila a vůbeo

každého jejich čtenáře jestli četli

slovo podpory pro české kandidáty

pokud nebyly rozhořčením svch
nejlepšfch přálel donuceni aspoi
zmínku o českých navržencích nči-n- iti

Však všimněme si dále Viem

českým navržencům dohromady vě-

novaly 16 řádek průměrem 3 řádky

pro každého kdežto pro bůdlery Jenž

ohlašují mají chvály celé sloupce
Ofelie jdi do kláštera !

— Opravené přísloví: Malé zlo-

děje věší ty velké odporoučí Děl

Listy do úřadů!

jwou tiiiiuHn BTrenu xiniwiifi primetyf d vám jraalán vyplacmi TU ta IIÍMl
I itele vydůlat hojní ien'i finidávánltn to-- 1

ito dwt Zkume to ZmfUme na ta ba- -

ifřkft denní a docháxi Dán mále oilKim'eni a
ová objednávky UWU-Tfix-

t3XK)

Robert C Howe byl zatčen milaiaraaaa naoiroi mta
VI Waablniclon Ht Cliltago III

"žádnou potřebu"

— Volte pro Hroatche! Tak

volají za mrzký žold I)ělnické Li-

sty Ano! A vzpomeňte si na to
že je to tentýž Broatch který kra-

jana Hájka přivedl na mizinu Pa-

matujte že je to tentýž Ilroatch

jehož vinou Hájkovi byla vzata nse

proto že špiclovi který

předstíral že necítí so dobře pro-

dal lahvičku kořalky O tisío

dolarů vydlužených peněz připravil

nulou středu večer na stížnost Olivera

Pollocka na némž vylákal veškerou

hotovost 1'ollock přiňel sem před
1Hrotovlli-- y

ťfrodárallaAioivedákfm I brx)

iřlJlondrtí klaay kukuUítiá a ro--
'mvla aoDdebna takékoliv rtro- - několika týdny a padnul Howe- -

ovi do rukou který předstíral Lýti boi ady dlamnoímvl Mdoueibo
Yi'avajt kAelovllch drtlíi
7„l mtililni nl ! h hatým sadařem z Califoroie a nabídnul

Follockovi práci při mzdé tes mčsíčné
a- - itéti ifbíHi ] trTtií

BřJpHhoápřJAÍ k hzeni
Ve IH VPlkoatiTh: Jdo 68

Pdo ad 10 kuli alt a V Jed
návnlknatlnm iMmlkt

Broatch Hájka Jen volte pro
Předstíral že má na cesté tři káry

ovoce kteréž každodenně očekává a

počal pak lákali na ném peníze že prý

něho!
mi faVHotovime lét Irotnvá-r- '

k t -J 4 I A LI f „
W " J ' lil J III IT UMlllAkukuHealdmlinantil ťr„ _ mu doSly a splatí mu Jakmile ovoce Katarh nemůže být vyléčen5 r IsowKUf r m -r §t
'po přijde až z Pollocka vylákal veškeruheuth Ikod Indjp-T-

a
V TÉTO ČÁSTI ZEXK Dalaii aa vloa ktara

o41i vtach eaUtatrh tanej dohromady a 4ohototovost Tento konečně nahlédnul

Jak se s ním hraje a nechal darebáka dávna JaU povááuván byl aa navyiaillalaýIfaviítívíto Oinahu? po mnoho rok i ptohlaiovall Ja) lák art i aadah
zavlttl

poaia na Jadao mí to aa VTtabaJtol a lálU dla
l'1 Jaat li ano neornmnta taatavitt ba 11 oba Brmohoara jaj pak vyláílU proMáalU JaJ- — — — V Irexel Hotelu učinřn byl ven proitred fraby u atarcho cnámeho a aavyleclUUy Vida dokáaala ta kaUr )aat

rdntiam v elá aonitavi Ulaaoá H aalaa-OIat-středu pokus dvojnásobné samovraždy

lJ OndréLókeL Mladý knřhvedoucí Jehož jméno se

SRDEČNÍ
NPMnrP Vlerh drtlhA tluent irdee

(cajti v alabináeh rameni a ni-
kou rádueha iklífeaoal otekloat kotniká
náhlé alalMiatl a dualvoit vodnatelnou! vílrr
aft vylrfeny Ji4iu UK klIIKf N KW HXAKT
( I KK A V ixtvla Hilvert refik Neb jo vy
uíitl (tyt lahvi UK A HT (IKK clili tm mnohem
lx Iii lll po dMvřJíieh I] let "Jaa po m rokft
tilea irdenlm hyt jaem vylcťn I
iNhrnml MliKM' II KA KT L HKV-- Uvl Uraa
lltiehanan Minii K II Htutaon Wayi Hixiion
Oa poulil DK M11K-4- ' li K AKT CLUB pro
anbVnl nodub dobrým vfaledkrm Mra jt
Itar fitvhburir Mleh byla ehurava ardením
neliihin po Vt let m poiiiivll I It MllKH'
II KAKT CVK8 byla Vyklena W"othuJ
opium neh netejMVn4 phiady Pmďkvá
na Jlalá laroíenl Illuatrovaiiá kniha ZUAtt--

A u ráeeb kkámlkt neb dopilia na
Dr MItea MHlral C Elkhart Ui

Ha aradaj a tácek MkAnúkl

a ) tadii tfaba IfcMU ) ] proatfodky aa aali
táloAjlatk aaajlctaii BALL°8 CATARKU CURt
hotevaaá T 1 Claay ft Co Tolado Oblo JJaat

]dlaia táki-- Jaal aedah laat vylaíL Cllrá
neudává přišel ráno do hotelu selani tt in t

i: '— — —
r 1 " 1 i é iřrř ffnB ilrfl TU 17I1T nPlieri&l limillll ta VBlIřní v Mvkáeh od 10 kapak do faicivt Ullženštinou a kterou po minulé dva

roky iije ft požádal o pokoj Pozdéjirljrr importované kořalky i vlna vteho ky třlnkaja pKaa krrv a lUiavH? pnvrob

valtraoatl Kabtaaj! (to dlar i kaidf fH-p- d

JJI by íák I a aarylIflL Zallate il pra
j0oruiiu jakot 1 dobré doutníky shledáno Že oba požili značnou dávku

morfínu kteréž byli by podlehli kdyby
se jim nebylo dostalo pomoci lékařské

elrkaláh) a odpomř-- ai Adraaajta:

F J Chenay Jtc Co
Toleto Ohio

ti )0um mi arvnu v mtu
iaatavte ae 0 mni a přeivédčte --
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