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WGeorge Smith vedl četu hasičů na V C C "O" Tg

taj a pokl iRpbliltóné zvítězilistřechu vedi?isi Dudovv v tom se
ti V HAYWARDZ WALTKlt MOI8E pMaeda

sc— V A

žebřík zlámal a víech šest hasičů

sklilo na zem Kapitán Smith

utrpěl vnitřní zranění která mohou

přivoditi smrt Také hasič Frank

Předpovědi demokratů

nesplnily
'▼v i

zprAvy v +t
Hešík a George Chcney byli těžcer lij spojených stata spokojen se
poraněni ostatní tři mohli se všakPřehled ze světa politického správou presidenta Roosevelta

WIEtOW SPRINGS

BREWING 00
OMAHA NEBRASKA

vyrábí výtečný IeJAk z českého chmele nejlepSfbo je£meiie a pověstné

WIILOW HPRINOS VODY

♦ ♦ ♦
odebrati do nemocnice bez při
spění

Surový otec

V úterních volbách jež odbývá-

ny byly ve 42 státech projevila
obrovská většina národa našehoV pátek vyhnal farmer Pleasant
souhlas svůj a nynější administracíSpradiog usídlený blíže Inez Ky

1a dala na jevo že si nepřeje zrně

ny Tento projev důvěry lidu ame
ovce na pastvu za pomoci svých
svých dcer a svého malého čtyřle

rického presidentu Rooseveltovi mtého chlapce Syn nemohl posta
čiti a proto ho otec posadil na ká

revolver chtěl t Onásledujícím
jej detektivovi střbfti ten ho však

předešel a střeliv po Rohlfiogovi
na místě ho zabil

Chce 20 milionů dollaru

K nejvyššímu soudu do Wash-

ingtonu přišel v párek černoch L
Smith aby si tam vyzvednul
$ao 000000 které prý mu mají
tam být vyplaceny Smith počal
vypravovati že re tím měl sejiti s

presidentem a a ním se měl o tom

nejlepším jest dokladem Že minu
la již doba kdy falešným proromen u pramene a rozkázal mu
kům podařilo se svésti lid tétoaby zde počkal až se vrátí Chla

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Zase jeden Černoch na hranici

V Darling Miss byl v sobotu

upákn neznámý černoch pro vraž

du jistého Jacksona a majitele
RoselU Vraždy tyto spáchány
byly ve středu a krátce na to čer
noch byl polapen a přiznal se k

viní ZároveO obvinil dva bělochy
Že se vraždy této a ním súčastnili
Černoch upálen byl u přítomnosti
4000 osob mezi nimiž bylo mno-

ho černocha a nežli hranice pod
tím byla zapálena tu se přiznal
že obě vraždy spáchal a pomoct
oněch dvou bělochů Když upá-

leni vraha bylo skončeno tu se

NeJlepM nozkuSenjSÍ znalci piva tvnlf že pivo vuřené WILLOW

SPBINGd BREWING CO jent neJzdravíjSím a nejlepším výrobkem
toho druhu

pec z dlouhé chvíle počal clu- -

Bohatý Indián oloupen
Blíže Plaines v Mont spáchá-

na byla minulého týdne v sobotu
velice odvážná loupež NejbohatŠI
rudoch v celém státu jménem
Matchell oloupen byl o $22000
oa hotovosti Obnos tento šestá
val ze samých stodollarových bao
kovek a dvaceti dollarových zla-ťák-

Matchell byl v městečku
návštěvou v aobotu v noci a za

jeho nepřítomnosti přišel do jeho
obydlí na Camas Prairie jakýsi
běloch převlečený za Indiánku a

započal s manželkou Matchellovou
rozmluvu Pojednou tato spozo~
rovala že dva muži vyběhli z ve-

dlejší budovy nesouce nějakou
skříň a tu teprve byla Matchellová

pojata podepřením že to jsou lu-

piči kteří ukaadli peníze kteréž
tam manžel její měl uschovány
Lupiči utíkali ke svým koním
které měli přivázány u stromu a

skočivše na ně tryskem odjeli
Zpráva o loupeži se rychle roz
nesla a Matchell pospíšiv domů

vydal se s několika mladými In-

diány na pronásledování lupičů
ale dosud nenalezli po nich ani

nejmenší stopy Matchell nedů
věřoval bankám a proto měl své

peníze uschovány ve starém kufru
avšak tato nedůvěra se mu špatně
vyplatila

Signály na dráhách

Aby předeMo se nehodám na

železných dráhách má se podél
nich zříditi pokud možno nejvíce

země ku svržení vlády republikán
ské a ku zvolení demokraticképovati kůru na stromě zastiňující Zkuste je a dozníte pak sami ze jste lahodnějšího piva nepili 47ms y

pramen a když ae otec jeho navrá kteráž místo slibovaných dobrých
časů přivedla národ na pokraj bídytil tu se ho vztekle tázal kdo to

dohodoouti Maršál ovšem ihned a úpadku Rázné vystoupení pre-

sidenta Roosevelta proti trustům
veškeré snažení jeho zmírnili pří

viděl že nějaké kolečko muselo v

hlavě Smithově přeskočit! a proto

Wiůlm Zapřít s íéiei a můl wL

učinil Chlapec se přiznal že on

Spradiog na to vzkřiknul:
chci abys byl mrtev než aby jsi

zničil všechno na farmě ''a a těmi-

to slovy zvednul kámen a udeřil

jím do hlavy chlapce který se ská

kré protivy mezi kapitálem a prací
ho dal odvésti strážníkem na poli-

cejní stanici Tam černoch počal jeho zásluha o skončení obrovské

stávky uhlokopů byly příčinou že Atiy usnadnila malé ukMdanf tispnrtlupa občanů sebrala aby chytila
ony dva bělochy a záhy je měla

oper vywaaau svou nistoricu ze

čeká na přesidenta a na soudce
od nichž má dostati (20000000

cel Na to počal ho kopati a tím If City Saving? liank v Browu ítverci pro- -

n—a pfi jfnio vkusné pevné ocf'ové bankyr I x „í ni ul -- &il

zvolena do kongresu a to do domu

poslanců i do senátu většina re- -také ve své moci Oba dokáza způsobem nešťastné dítě dobil

publikánsKá kteráž má a zajisté CTB s'e e 0 T na' úfadovněaložfte
ondriMte bankovní knížku v

vSak že v té době kdy vraždy
byly spáchány nalézali se na

zcela jiných místech a proto oba

také bude podporovati presidenta x 1 ar'ns B2n MflRoosevelta a rádce jeho v řešení
těch nejdůležitějších ctázek jakébyli propuštěni

Reformarínl dílo Karolínky

ni dollar připsán je varn k dohru Jaknii-'- e

se peníze v domácím banku nahromadí
piiiese se tento řas od času do naií

vyprázdni se peníze se spočítají
:i vagí přítomnosti a dá se viíin & uě

kred:t ve vaSí knížce Tyto malé
ilinosy nmiu ťírok vyrovnaný pfilletně
jnvitttl li ly jeden z naSicb zástupců do
raScbo donu vezměte si od nčtio jistě
ttauk

Snažíc se obrátiti to zkažené
mužské pokolení oa pravou cestu

pověstná Karolínka Nationová
cestve po Americe a v těchto

kdy vládě k řešeuí předléhaly
Doufáme pevně že se presidentu
Rooseveltovi podaří za nedílné

podpory kabinetoích úředníků a

koogresu zažehoati zlo jež na lid

americký nvrhli peněžní Žraloci

Die posledně došlých zpráv za-

sedali bud? v domě poslanců 179
demokratů a 204 republikáné

Meirasia zůstala republikánskou

Vítězství republikánů ve státu
Nebrasce bylo úplné Panovaly
sice obavyže Mickeymunavrženci

v šestiprocentních dlužních úpi-
sech a $568300 na hotovosti
Dále se Smith chlubil že jest
malitelem pčti okresů v Kentucky
a že má "dýd" k celému majetku
Southern dráhy Ubohý černoch

jemuž touha po milionech spletla
rozum bude poslán do blázince

Neštřstí íl vraida?

Blíže Palmyra Wis zapálena
byla v pátek v noci íarma bratři

VVilkiogíonů a když spáleniště
bylo prohledáoo tu nalezeny byly

mrtvoly obou bratří a jich sestry
v troskách Při bližším ohledání
mrtvol shledáno že Wilkiogsové
i jich sestra nejspíše byli zavraž-

děni a teprve pak střecha nad nimi

napálena aby zločin byl utajen
VVm Wilkiogson vyzvednul ve

uředu z místní banky v Palmyra
I500 Při prohledávání spáleni

dnech dostala se také do Charle
stonu v S C Tam na ulici potka
la kadeta z vojenské akademie i

sotva že ho shlédla kouřiti cigaret

signálů Všade mají zářiti zelená
světla napomínající strojvůdce by

jel pomalu červená by hned za

stavil a bílá by bezpečně jel dále

Jako v životě I Vše jest krásné
bílé jasné když jsme zdrávi
vesele jdeme dále užívajíce roz-

koší životních V tom nás někde
zabolí chuť k jídlu klesá síla tě

Pak obrátil se ku svým zděšeným
dcerám a nařídil jim aby mlčely
jinak že je stihne týž osud Na-

vrátiv se domů vymluvil se že

chlapec hojiv ovce vrazil do stro-

mu a zabil se Manželka jeho nu
to nechtěla věfiti a Sprading jsa
strachem jat prchnul do hor vzav

oejstarší svoji dceru sebou Chla-

pec byl pochován a na to manžel
ka Spradiogova odebrala se k

soudci Hensleymu a sdělila mu

podezření že manžel její dítě
zabil a jedna z dcer farmerových
před porotou také vyznala že

otec chlapce k smrti ukopal Na

Spradinga vydán byl zatýkaě a on

byl šerifem později chycen Jeho
oejstarší dcera nebyla však u něho
a šerifovi příručf ji dosud hledají
v horách Panují obavy že snad

Spradiog také zabil ji

Vyšetřováni arbitrážní komise

Se souhlasem předsedy Mít-chell- a

a předsedy Baera rozmno

žtna byla arbitrační komise o

jednoho člena tak Že nyní čítá 7
členů a k rozhodování bude za

Titan si smis íámíil flám? wí
Můžete ii i i ti nn ně splátku aneb jc platit! týdně beze

zvláštních výloh Hodnota vselo zbožf zaručena aneb se

peníze vrátí 11 '

G0DF8EY Hsnotník

tu tu přistoupila k němu a dala

mu jednu pod bradu a kadet se

svalil na zem Okamžitě však

zase vyskočil a chtěl se rozehnali

republikánskému pro úřad guverpo Karolínce aby jí ránu oplatil
Ta postavila se do bojovného po néra hrozí porážka a následkem
staveni a vzkřikla na kadeta: "Jen

lesná upidá Příroda volá nám

vstříc: Pomalu! Něco není v po
řádku— jest třeba správky pokud
jest Čas Opatřte si novou chuť
k jídlu novou sílu novou svě

žesť učiňte dráhu životní volnou

byste bezpečně vesele kráčeli v

poď já jsem Karolina Nationo
toho že i některý jiný republikán-

ský kandidát pro státof úřad mohl

by toodstonati Fusiooistický kanvá Kadet po těchto slovech
ště nalezena mrtvola Wilkingsono- -zmirnu svqi vzteic a odvrátiv se didát Thompson "little eiant '
va obličejem dolů b rukama rozod reformátorkyrychle se vzdá il

zvaný mněl se již býti vítězem

když zjištěno že Mickey v okresu před Trinerova Angelika hořká

Dr Karel H Ereuer tETsSSř
ZvKMní pozornost vřnuje léčení nemocí očí u5í nosu a krku a ženských

nemocí drívué piiaptisuuořául brejlí

Na zavolání jede na venek Mí zařízenou laboratoř s X paprsky a k léče-

ní chrouickych utniocl

Úřadovna naproti poště Tel A 15 Tel v dome" B 47

taženýma a blíže ohořelé pravé
ruky nalezen byl revolver a asi

I365 ve zlatě Kousek dále na Douglas "běžel' za ním daleko

Karolínka chtěla v Charlestnnu

vytlouci několik saloonu ale bylo

jí řečeno Že viude jsou připraveni
pro ni silni vyhazovači a tak této

dá cestě Vaší jiný směr volnou
cestu neboť sesílí Vaši zažívací
soustavu dodá Vám chuti k jídlu

pozadu Než veškeré naděje jehoeseno plechové pouzdro s ohoře
přátel jeho na vítězství byly

potřebí pouze čtyř hlasů — Ko zklamány neboť Mickey v mnolými kousky bankovek Také po
loha druhých mrtvol tomu Disvějl mise sesílena byla o komisaře
čuje ze se upálení před smrtí

práce Wrighta a tím se uhlokopům

pobídne tělo k práci sesílí sval-

stvo Do skleslé mysli dá nové
veselí novou odvahu a vytrvalost
Chcete-l- i věděti jak mi pravá ža-

ludeční hořká chutnati a jaký rrá
míti léčivý účinek užívejte Trine

dostalo nové posily Komise nalébránili Porota koronerova případ
tento vyšetřuje a celé okolí očeká zá se nyní na vyšetřovací cestě v HOTEL PRAGUE ČESKÝ HOSTINEC

d města Prahy
vá s dychtivostí vývin tohoto hroz- -

oého uřfpadu

Jak missourský farmer hledal nevěsta

rovv Angeliky hořké: jest z vína a

bylin V lékárnách i dobrých
hostincích přímo zasýiá ji vyra
bitel Jos Triner 799 So Ashland

hých okresích dostat takovou vět-

šinu že zvolení jeho nade vši po-

chybnost zajištěoo Ostatní re-

publikánští čekanci pro úřady
státní zvoleni byli slušnou větši-

nou

Však nejen zvolení Mickeyho
guvernérem překvapilo demokraty
a jich spojence Zvolení pěti re-

publikánských kongresnlků je tak-

řka ohromilo Toho se "mnoho-

mluvný" Bryan nenadál jistě že

výsledek konečný tak zle dopadne
pro chráněnce jeho

v Chlcaeu

Na harrisonskou policejní sta

na rohu 13 a Wil iam ul Omaha
Čisté a pohodlně zařízené pokoje pro cestující jakož i výborná řVská

strava a vzorná obsluha V hostinci ob Iržíte výtečný STO RZŮ V LEŽÁK

nejlepM druhy vín a likérů a nejjemučj&í doutníky
Krajané zavítáte li do O nuhy návštěvou ubytujte se v hotelu Praha a

uSetiíte nejenom penřz ale zbavíte se i víelikýrh násnázf 8

Tel i 824 O přízeň kraianfi žádá VIKCESC J DOBROVSKÝ

Ave Chicago Ills
iici dostavil se v patek mladý
farmer John Kaiser z Missouri a

vyzvednul si zde zatýkač oa sklep
nika Jacoha Stossera Celý roze

7 NAŠEHO MĚSTA

- Jak se dovídáme bodlá firma
í

- -íJanda Bros chvalně známí češti
Nebraska zastoupena bude vl

chvěn počal vypravovati aetžtn-tov- i

svoi historii která už v Chíca-g-

tolikrát před tím se opakovala
pobrobníci otevřití odbočku v

uhelné pánvi a započala se svojí
prací ve Scrantonu V pátek při-

jala jednohlasně usnesení že od-

poručí li nějaké zvýšení mzdy ba
vfřům bude toto platili od 1 li-

stopadu počínaje — Usneseno též

aby bylo všem majetníkům dolů
oznámeno že jsou pozváni aby
se dostavili před komisi a zde vy
světlili své stanovisko Těchto

majetníků jest v celku 67 — Mit

chell sestavil statistiku ve prospěch
havířů ze všech skoro dolů v

níž uvedl jaká jest kde práce co
sc platí mzdy a jaké jsou podmín-

ky práce což vše bude komisi

předloženo — Když ukončena byla
práce komise v lackawannském
distriktu odjela zvláštním vlakem
do Wilkesbarre kde bude prohlí
žeti doly ve wyomiogském údolí

Když vlak přijel do Wilkesbarre

byl ihned přesunut na poboční

t

f '

i
l

Kaiser chycen byl na oznámku v

příštím koogresu republikány E
J Burkettem J J McCarthym
E H Hinshawem G W Nor-rise-

a M P Kinkaidem a fusi-onist-

G M Hitchcockem

novinách že mladá hezká dívka

Mary Martinova mající $6000

"fii zflar!" Wm in
prodlírá se ve všech hostincích

prvé třídy

Pijte UmopjžiÉ
Schlitzovo soudkové pivo prodávají:

"keš" hledá věrného a upřímného
druha pro celý život To bylo
něco co Kaiser potřeboval a proto

1neváhal a nabídnul Mary svou

ruku a své mládenecké srdce O

ty peníze mu tak nešlo jak ji uji-

šťoval jako mu Šlo o to aby do

Výsledek volty v okresu Douglas

Již po mnoho roků nebyla volba
v Omaze tak tichou jako ona mi-

nulé úterý A přece pracovaly
proti sobě dvě mohutné strany z

nichž každé šlo především o zvo-

lení poslance do kongresu Sou-

peři byli David H Mercer rep a

ptal oa svou farmu družku která
Chas Chleborád na 15 a William ulici
Anton Franci na 13 a William ulici
Johánek Bros na 13 a Center ulici

r
i
i

by mu oslazovala jeho život K

tomuto psaní přiložil svou podo-

biznu a nyní s dychtivostí čekal

South Omaze Potřebné zásoby již
objednali a jakmile tyto je dojdou
budou ihned připraveni krajanům
v So Omaze posloužiti Pobrob-nick- ý

závod jejich nalézali se bude
na 21 a S ul

— Smělá loupež provedena byla
v noci z úterý na středu v hostinci

p Jos Pezdirtze č 1202 již 13

ul Neznámí dosud lupiči vnikli
do hostince postranními dveřmi
a zde sebravše několik lahví ko-

řalky pěťákový strojek a poklad
nu asi 600 liber vážící odtáhli na

14 a Pierce ul kdež lup svůj na

připravený již vůz naložili a beze

stopy zmizeli Koně k tomu účeli
ukradli Chas George ovi č 1227

již 13 ul a vůz A Molinskému

1201 Pierce ul KůS s vozem byl

policií nalezen ve středu ráno na
18 a Vinton ul avšak pokladaa
obsahující asi $50 na hotovosti a

cenné listiny nebyla dosud nale-

zena Rozbitý pěťákový automat
nalezen byl v ohradě Chicago
Lumber Co Policie bedlivě pátrá
po drzích lupičích

Gilbert A Hitchcock fus kterýž-
to poslední zvolen byl obrovskou

WWW WWW WVVVWTVVT ▼ WWW ▼▼▼▼▼jestli bude on ten "Šťastny kte-

rého si Mary vyvolí A skutečně většinou 1800 hlasů Nedá se

upříti že porážka Mercerova měla
Německo

Ohromné drahata masabyl Netrvalo to ani týden a Kai Kíirel íStoftin J
naft llnmor 11II0 A

rozhodný vliv i na porážku re tser mel v rukou dopis od siicne

fcádŽní vzteklého psa

Právě když taneční zábava byla
v jisté síni v Coliins Wis v nej

lepším proudu tu veběhl tam po

jednou vzteklý pes a vrhnuv se na

tančící párky pokousal dvacet
osob nežli se podařilo bo zabiti
Pes ten potuloval se celý den -

po
městečku a rval se psy a také

jich několik pokousal Vzdor
tomu však občané si těchto podez
řelých příznaků nevšímali a dvacet
lidí může zaplatit tuto nedbalost
hroznou smrtí

Honiia skončena smrtí zločince

Po tři měsíce detektiv Mulvihill
se honil za nebezpečným zločin
cem Edwardem Rohlfingem a ko-

nečně ho dopadnul v Maywood u

Chicaga a aby zachránil avfij
vlastní život byl nucen Kohlhoga
zastřelili Tento byl jeden z ntj
nebezpečnějších lupičů naší doby
a odpykat ai několik trestů ve stá-

tech Illinois a Missouri a v poslední
době byl v obou státech opět hle
dán pro nové zločiny a proto že

uprchnul z trestnice v Pontiac

Rolfing se skrýval po nějakou do

bu v St Louis a zde spáchal něko
lik loupeží a když mu policie byla
na stopě tu se odebral do nikoli

la menších míst a zde provozo
val lupičské své řemeslo Ve Ful-to-

byl konečně dopaden ale hrál
si na šílence a proto poslán byl
do blázince odkud se mu opět
podařilo uprchnouti Na to zase

namířil do Chicaga a zde s něko-

lika jinými soudruhy spáchal jed-

nu z nejodvážnějších loupeží Jed-

né noci tato banda vloupila se do

jedooho nábytkového obchodu a

vyvezla odtud za několik tisíc dol-

larů drahocenného nábytku Po-

licie počala po ukradeném nábytku
pátrati a Část ho nalezla v jedné
stáji na Huroo ulici Část ho

byla uschována na Peoria ulici a

když detektiv Mulvihill se tam

odebral tu nábytek byl nakládán
do vozu Detektiv se nabídnul

expresákovi že mu pomůže aby
si vydělal několik centů a nabídka

jeho byla přijata Mulvihillovi se

ovšem jednalo o to aly vypátral
kde se Koblfing skrývá ale to se

mu nepodařilo Nalezl pouze tři

soudruhy Roblhogovy a také je
zatknul pomocí revolveru Vůdce

bandy zatím Mulvililloví zmizel

ale ten šel neúnavně po jeho sto

pách a konečně po několikamě

aíčním pátrání bo naleznul v May-

wood Rsblflog sotva spatřil
chtěl uprchnouti leč ten

mu útěk zamezil a lupič vytáhnuv

publikánského kandidáta pro úřad
Mary a s ním její podobiznu kte t malíř a lepié pokojů iokresního návladního lefferise ará na něj učinila veliký dojem ♦

♦ Krajany obslouží viorni Xna zmenšení počtu hlasů odevzdaMezi oběma nastalo dopisování a
♦ a lem 18 ♦
♦ ♦ných v Douglas okresu pro republi-

kánského kandidáta pro úřad
Nicméně republikáné z

valné většiny jsou úplně spokojeni
AAAAAAAAAAAAAAJuáAlAAAAAA

farmer aby si krásnou Mary za-

jistil posílal jí presenty a ě

poslal jí také skvostný dé-

mantový prsten k zasnoubení A

aby jí uďál velkou radost tu se

rozhodl že se za ní podívá do

Chicaga a odveze si ji odtjd jako

výsledkem volby úterní neboť Vkusné

zařízený Hostinec
zvolili rep okresního komisaře
McDonalda tři státní senátory
Mathew A HallaRob B Howella

tratě a Členové komise se odebrali
do dolu "Prospect" společnosti
Lehigh Valley Dopoledne prohlí
želi doly Ashley a N?tch Předse
da komise soudce Gray prohlásil
že s výslechem svědků se započne
dne 14 listopadu Tím budou mít
obě strany příležitost připraviti se
k předložení svého materiálu a

zároveň budou se moci i komisaři
seznámili blíže s jistými otázkami-

Zlodíjský bankéř dopaden

V Maryvillev Mo polapen byl
zlodějský bankéř Christensen kte-

rý okradl vkladatele v Sharpsburgu
v lowě o více nežli $50000 a pak
zmizel Banka zůstala zavřena'
minulé- - pondělí a záhy se na to

obyvatelé městečka a celé okolí
dozvěděli že president banky
upláchnul Šerif McGinna se vy
dal po jeho stopách a věda že
má milostný poměr a jistou žen-

štinou v Maryville čekal tam na
něho dva dni a trpělivost jeho
byla konečně odměněna Cbristen-se- n

zůstal při svém zatčení zcela

chladným a prohlásil že se se še-

rifem bez meškání do lowy navrá-

tí a tam všechno do pořádku uve-

de Rozhořčení proti Christen-senov- ý

v Sharpsburgu je veliké
neboť mnozí vkladatelé ztratí
snad každý cent který měli na

bance

nevěstu na farmu Když ale přišel

vlastní

AJoií--i Uiimpťil
214ol SO OMAHA

a Chas L Saunderse osm z de Zprávy spolkovédo č 299 Wells ulice kde měla

sličná Mary bydlet tu k svému víti poslanců do státní zákonodár-

ný D W Gilberta W T Nel
Výtečné pivostíle oa čepu ne]-lep-

it- - uhy vlna likérfi a jmné
doutníav Chutný teplý láiuttk
po celý dtn Krijané dhJiIou tam
taramantiiíbo AIHumpála který
je vždy ochotně obslouží
O hojnou přízefi krajanu žádá

mi ALOIS BUUPÁL

'
Vysoká nikdy neslýchaná cena

masa dere se stále do popředí
otázek politických a bude míti

zoačný vliv při nejbližších volbách
do říšského sněmu Hovězí maso
v obchodech na drobno se tam

prodává za 44 centů libra (nej-lepš- í

jakosť) a ostatní druhy jsou
poměrně léž neobyčejně drahé
Následkem této neobyčejné dra-

hoty masa trpí hlavně chudší

třida obyvatelstva a požívání maia
je u ní téměř nemožností Mu-

nicipální autority oznámily již
vládě že musí býti služné měst-

ských zaměstnanců zvýšeno Vý-

lohy městské správy berlínské

byly již zvýšeny o $750000 a to

jenom následkem zvýšení cen

masa
Na vládu se činí nátlak aby

bylo clo z přiváženého cizího do-

bytka sníženo a aby byl vývoz
masa obmezen Přední členové

národní jednoty řeznické v Ně

tnecku měli poradu s ministrtm

Podbielskim jak by se dalo pří-

tomné JialiOtó uiad oápa:uoci
Řezníci tvrdí že při vysoké ceně

masa je jejich výdělek poměrně
menší než za poměrů normálních

neboť se masa kupuje poměrně
málo

žalu se dozvěděl že si dopisoval
s červenonosým plešatým sklep-

níkem který se za Mary vydával

Celý rozzuřen spěchal odtud na

policejní stanici a dal podvodného

sklepníka zatknouti Tomu se

ale mnoho nestane Dá ai asi

několikrát svůj soud odložit a far-

mer konečně rozmrzeu raději od

Loie Jan Has ě S Kof P
odbývá schůzi zítra ve ětvrtek dne
6 list v 8 hod večer v Sokolov-

ně Přítomnost všech člena nutná
jelikož důležité jednání a placení
příspěvku předléhá Z rozkazu
Vel- - Kancléře Bed Sláma

Těl Jed Sokol Omaha

odbývati bude pravidelnou schůzi

ve středu dne 12 list 1902 v

8 hodin večer Přítomnost všech
členů žádoucna

▼▼TT1

jede z Chicaga nežli by čekal na

potrestání podvodníka

sona John Wallase W B Ten

Eycka Thomas C Shelleyho E
M Morsmana jr P Mangolda a

a ] H Riggje všech pět Školních

radů W H Buttse Dr W H
Cbristieho J O Detweilera Ed
K Lowera a Geo D Rice a

kromě toho přispěli znalným
počtem hlasů ku zvolení všech
státních úředníků kromě guverné-
ra Fusionisté ulovili kromě

Hitchcocka a okresního
návladního Eoglishe ještě okres-

ního komisaře Peter Hofeldtajenž
byl znovuzvolen a jednoho po-

slance do státní sněmovny J A

C Kennedybo Takovýto výsle-

dek voleb nelze opravdu zváti po-

rážkou republikánů v Douglas
okresu

Krajan haslí poraněn

V Minneapolis Minn vypukl
noci dne jo října obefl v budo

S Masny krám
rlastni

Josef Nejcpinsbý
1401 jižní 16 ul Omaha

Velko- - 1 maloobchod Čerstvým use- -

ným I nakládaným maarm výtečným
rboífm uzenářským % v&hec váím co do
oboru tobo přioáleří
ObjedaAvky mofoo učiuiti i telefonem

a ty to řádní a rychle se vyřizují
TELEFON 1316 Imil

— V pondělí asi v 11:30 v

noci přejet byl na 34 a N ul vo

zem pouliční dráhy Ed Diugher-t- y

starý osadník a nuzák násled-

kem ztráty jedné nohy Povážli-

vě zraněný muž dopraven byl do
south-omažsk- é nemocnice kdež v

iterý zranění svému podlehl

vě v níž měla skladiště Minneapo-
lis Paper Company a za krátko
ohefi nabyl ikových rozměrů že

zničil celou budovu a veškeré zá-

soby papíru tam uložené a způso-
bil Škodu přes Jjjoooo Kapitán

" --— Zubní lékař Bailey zaměst-

návající českého assistenta ručí
za veškerou prácí jím zhotovenou
Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Paxtoo bločku — 8 t
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