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1

první národní banky Fodařiloueii vicv pratr a ienn nrpovnu lupič sa vyznal l se naiývá Jím
Connora ale ntchtěl o svých
poliidnrlvli ničeho vyrrsdili

WAITKH MOIKK pMsetU H V IIAYWA1U) taj apokl"ERIKY
baroni tu jedna a nfjvětálth stá
vrk v této emi bude prublálena
1'akli ae lo Klane tu se svedn nr

se jim sice učinili otvor do klenu-
li v ním! je pokladna umístněna
avšak do pokladny se nedoslali

byvše nejspíše tapleleni
— Slč lennln Frealnnova by

důležitěji! boj v tětblo uvedenýr h

li ( TELEGRAFICKÁ městech V Uui:an kde ei
jonoo orRsuisovaných dělníků v

dlící a rodiči svými jihozápadněhaiíM City kdo jest 7000Přehled zo NVtAitollllckho a kronika iidbti od Fapillion požila nedopatřením
dávku kyseliny karbolové na mltí

So uili Omaha (toou v Fal St
Laními Jooo v St- - Psul 1000
ve Fort VVorih 700 v New YorkI Waahlnrtone
1000 v Sioux City 1500 a v SlOtrthnl tttnváft V Afinntutf—

Rotmnotfnt ftn!% v oifhu—'

fitnUt makrnty

Jotieph 3000 Výkonný výbor
tohoto zurganiiovaného délniciv
nalézá ne nyní v Chicagu a pakli
slávka bude ndhlanována tu budePo delším vyjednáváni získal

Oilitnl dělnici

Jedním a nejvěillch aločinůjest
ošidní dělníka o madu Na práci
ehn lpí poctivý pot na ztrátě

trpké slzy jeho rodiny 1'řece

však nalernou ae lidé chlějlcí nád-

herou oslepní ubohé dělníky jimž
trpce vydělanou mzdu dluží To

nazývá se přímým okrádáním děl-

níka Nepřímé okrádáni záleží
Zase v tom žn prodá ae dělníku

špatný výroU k a namluví se mu

že jest nejlnií(m Vidíme 10

každý den: mltiio pravého Trinn-rov- a

léčivého hořkého vlna strká
se mu laciná nápodobenina o

léčivé hořké vlno jest vy-

robeno z nejlepřlho kaliíornukého
vlna a z nejlepšlch bylin jaké
možno na světě koupili To jest
nejen dokázáno ale každý ae o

tom kdykoli může sám přesvědčí
ti Ono účinkuje oa oLohacení a

koiniř Hbliard ve vrclml nřa rorkaz v de ni uuilm ratilán lelegra
dovni vládních pozr-mk- čásť íicky Ovkm hlavní srážka by se
reurvace od Indiánu kmene Chíp

leku a skonala v hrozných bole-

stech dříve než ae jí mohlo do-

slali pomoci lékařské Nešťastná
dívka byla 26 roků stará

— V Flattsmouth přišel k viŽ-ném-

úrazu Karl Clark ve Čtvrtek
večer Chtěl chýlili koně byl
jim ale kopnut do obličeje tak

prudce že v bezvědomí klesl na
zem Když se zpamatoval ode
bral se domů a přivolaný lékař
devíti stehy zafiil mu veliké rány
na čele a blíže pravého ucha

-- - liývalý lerií Cass okresu W
O Wbeelcr prodal Cookovu far-

mu o 1 ao akrech Byl prodána
George Meisingcrovi za JSgi akr

zbývajících pak Ho akrů koupil

avcdla v Chicagu kde jest v uniích
aoustřt děno jt) procent dčlnictva
zaměHlnaného v jatečulch závo

pew v M innoMOté a dle učiričného

jit prohlÁfu nf lnulo lito reservace
olavřena pro domovináře dna 10 dech

Vlak spadnul vyía 75 stop
listopadu o g hodině ráno V

crlku jimi tam 750000 akrů pfldy
Zkuste Jo a dozniUo puk snml že Jste luliodnCJfiího piva nepili 47m8 fi

1 i f z a & j jt iji_i(sjtwe3
Vlak Southern dráhy ujíždějeKdo by si přál o otevřeni této

velikou rychloNil směrem jižnímreservace bližších zpráv ten nechť
vylinul ae blíže Dtnville Ve a

dopise úředníkům v pozemkové
úřadovně okreeu Cass Lake nebo kolejí v neděli odpoledne a spad

nul ae strání 75 stop vysoké do na obnovení krve naplní ji čer

venými tělísky které jnou zákla
Crookston v Minnesotě kteří

maji di péči otevřeni restrvace údolí a byl na kusy rozbit Fři
dem Života a zdraví Co jinéhohrozném tom neltěstí ztratilo avé

provésti Na pozemcích tčch na

CnilPUílTIWV záduchu (astbma) kašel katarb
uUUUnU I lili plic prfidušek prfldušnlce a hrtá-n- u

rozedma plic prsní bolesti nastazenlny a vůbec plicnf

prsní a krční nemoce vyléčí v krátkém čase Jediné —

"Simanovského Brezohorské Thé"

Životy 9 lidí a 7 jich bylo těžce

trny tvlttilly naá tnuli

Minulého týdne odbývány byly
v Kanoami Ikolaí volby ve dvou

litldch volebních okrscích a dle

doílých zpráv írnuké tam docílily
rozhodného vltezutvl nad muž-

ským priknli-ní- lichoť itvliřzili
kandidáté t!liivl žmakým poŽ4
davkům Žfny ulam Kansanii po

(tavily it proti nedávnému zařiče-

ni jimž ve smlouvě a uČiťtlkaiiii

fdt žádáno Že nuHml učitelka avo-bodn- á

přijímali návfiiívy avého
ctitele v době íkolnllio roku a že

aa neumí v době lé vdáti sice že

ztratí Čávt avého aluŽuého Ženy
vedly svou kampaň zcela tajní a

pravou Ženskou vychytralou!

Volby se odbývaly v dobí kdy
muži maji v polích plno práco a

na volby pozapomíoali za to vlak

žennké Číhaly na příležitost a při

hrnuly ae k volebnímu oaudl všu-

dy najednou a tak zvítězily a

nenáviděná pravidla byla poraže-

na Nvil ae zase budou moci

uČíteUy vdávali kdy jím bude libo

aoii by ae musely obávat! ztráty
na služném Ale a tlm Ženské

nejsou prý spokojeny a chtějí ae

zasadit! o to aby mužským učite-

lům bylo zapovězeno kouření po

dobu ikolnlho roku Inu Ženská

rnataf

Lidumilný iln Natlonové

Známá sekernice Karolínka jest
rozhodně ženou výstřední ale po-

ctivý šlechetný úmyal ji nikdo

nemůže upřít V pátek podepsala
v New Yorku postup jednoho
avého domu v Kansaa City ktt-r-

ai zakoupila z výtěžku svých před-
-

jeit dělníku dražším nežli zdraví

jeho jediný poklad? V tomto vlní
zdfaví naleznete jím ai je udržíte

lézá ae již oěco squaltero vláda

jim vsak nehodlá činili Žádných
zraněno Jsou ošetřováni v ne
mocníc! v Danville pochybuje se

vlak ie budou zachráněni při
Udržíte jim celou rodinu v zdravípřekážek jen kdyi vyhoví před

pisfim zákonA přihlásí aa za do z Cech importovanéiívotu Tratě kde ae neštěstí to a Itěstf V lékárnách Fflmo'
zašle vyrahitel Jos Triner 799

movinaře jako jeel žádáno na
událo vyblliajl v ostrou zatáčku avlech ostatních občanech—

Sekretář pokladny ozoáutil strojvedoucí Drodie který byl no So Ashland ave Chicago lila
Filsen Station Sklad Čistého kaváčkem na oné divisi nezmlrniltíchto dnech že jest hotov vydali lifornského vína vlech druhůrychlost vlaku v oněch místech a

Tento ilél než lí) rokli oavěděoný vAblasnýml evopukýml l(!kařl
vyzkoiidmý a Jimi odpor uíovviý proatfeiliik předěl vnikerá liosa-vad- nl

liíky pouífvsné proti výie Jmenovaným chorobám Tisíce podé-ková-

iss vylonl a uznitnl a rtucli xnml Jimt důkaisnm toho
Bsllěek s návodom 1(K) jjfštou $120 Ha prodej v lékárnách s u

obnhodiifsft s léky 1'ffmo zflá:

iíIČHARD F ŠÍHANOVSKÝ MKKwi
ceny mírné jakost nejlepll Fo

do oběhu íaooooooo aby odpo
mohl peněžní tíani která ae oby

následkem toho parostroj ae vyli
nul strhnul sebou do hloubky

tlete si pro cenník

j ttejní jeví aa podzim kdy rolníci
čtyry poliovní a jeden expressnlposýlajído trhu své obílíny Sliaw
vat V údolí protéká malý potokoznámil ie počna zamčflovati
a kamenitým dnem a když taaa

ZE STÁTU NEBRASKA
:

ev aí

dluhopisy netoucí j procent úro
ko jel vypral 1 února 1904 paroatroj aa strženými vozy do

ITTallafilT HfcTI' 'padnul tu zbylo c toho pouzeplným zaplacením úroků do té 3 Ulili í Ulili f Ulili!kuay železa a plechu a hromada — V Nebraska City zemřelo ve
doby a bude vydávali za ní dlu

rozbitého dřiví Vlectmo zboží v čtvrtek dítko dra Tarraota Týž

Robert Fropat za ÍI97 akr — Sluš-

ná to zajisté cena
— V Yorku přišla netťaatnou

náhodou k vážnému zranění alč

Tereza Zimmererová Vlézala do
kočárku když pojednou z rifle v

kočárku ae nalézající vyšla rána a

kulo vnikla jl do nohy zrovna pod
kolenem a pronikla až ku kotníku
Lékaři doufají že ae Zimmererová
uzdraví

— V pátek odpoledne pokuail
se neznámý dosud bfdák uoéati
Elišku Bletou dcerušku guvernéra
Mickeyho Děvčátko hrálo ai a

několika družkami před státním

kapitolem v Lincoln kdyi pojed
nou uchváceno bylo neznámým
mužem Křik Elišky jakoi i

družek její kteréž zavěsily se na
ničemu jako klliťata zabránil to

muto provést! bídický úmysl ne-

boť asi půl čtverce oc kapitolu
pustil děvčátko a zmizel Má ae

za to že ničema ten jest nedávno

propultěný káranec kterýž v sou-

hlasu a několika jinými bídáky
chtěl ae únosem malé IClišky po-

mstili guvernérovi za to že ne-

chtěl zakročíti ve propěch k

smrti odsouzeného vraha Khey

— Crele Neb (Fůvodnl zprá-va- )

Také k nám přijede krajan
a řečník o pěmi v poslední dobí
tolik ae mluví p Dr Frant llka
Jako bývalý kněz zná dobře ta

jemné zákulisí kostelní a promluví
u nás v sokolské síří a nedělí 4

října o 3 hodině odpolední o růz

hopisy aesoucf i procenta Záro
expresním voze bylo zničcnopytle den ráno opařeno vařící vodouveň buda od bank přijímali ra

záruku obecných vkladu dluhopisy
v poštovních vozech byly roztr

hány a zásylky a dopisy rozháze

Trrdd I mlMké Mi všebo drubu dostanete
u stsríiho vašeho známáho

L LEVMO v C 715 jižní 13 ulice
Uhlí mftžote sl ohidniitl I tnlefnoleky é tul Kdo bude po- -

třebovatl u II tvrdé uJn( dobře když sl Je otijodnrf bned trní cena
Julie vstoupne Z výbornou Jakost spravedlivou váhu s rucí

-- - V cukrovaru norfolkském za

počne ae pracovali příští pondělí
5 října liude v nim zaměstnáno
aai 350 dělníků

ny kolem a něco byto zničeno v
atátoí a městské kteréž jsou
schváleny a sice v cení 75c na

dolar Hícb znící- -

Válkou aa &paoélakem vzrostl

ohni který v troskách vypuknulnáíek proti pití a z kteréhožto

— Ve Fírth vzňal ae v pátekdomu má býtí zřízena útulna pro
ženy a dětí opilců Pří tom aenárodní náš dluh n tt 300000 večer železniční vůz v němž na čitký roivaUt Antonín Zajíc ochotni vám poiloull

ale byl záhy uhašen banči 1 Dan-

ville _
Zločin aa prahu kostela'

Herman Kosiow Němec bydlí

000 ale dnem l září letošního Nationová vyjádřila ie aouhlasf lézali ae koně jíž posláni byli z

C2 WCroku obnášel jen 114000000 a Caruťgicm že jest to hanba pro DiJIings Mont do St Louis
Fouze čtyři koně zůstali oa živuv několika týdnech se změnil na člověka zemí (ti bohat a Že by cí v La Crosse Wis pokusil se v

nedělí o vraždu avé manželky a o$900000000 ostatní zhynuli v plamenechzaložila vlce lakových útulen v

jiných městech kdyby peněžité sebevraždu na prahu lutheránské
ho kostela Tento útok byl po

- Sflatek slč Ruth Dryanovy{' Sekretář zárovefl poukázal na

to potelitclné akt um i veškeré

peníze v zemi v oběhu ae nalézt- - dcery W J Ilrysna a W 11

FAUST rOt PIVO V TRHU
čepuje žovíální níš hostinský

Tolin rnlrí1'íí'lf v IViTirodtií Nfnl
O ehutnř nik iuck nitrií 11 Johna nikdy noiin tCromí výteěným sťlouUkým mal-vsi- m

obslouží vile též výbornými vlny a likéry a Jemným! doutníky
N svitl vi JnJ a podruhé Jinam nepftjdote

zorován několika sty lidmi kteří
výsledky přednášek byly skvě-

lejší V Kansaa City založena

byla na její jméno dobročinnájící obnášejí $2180000000 coi se zrovna ub rali do kostela Man
Leavittetn z Newport odbýván
bude v soLotii dne 3 října v

želka zuřivého Němce bezpochybyfpolečuost jfž byl tento důrn přirovná ae 11 $30 na každou hlavu

obyvatelstva Mimo Francií každá 7130 hodin večer ve Faírview v

obydlí rodičů nevěstiných
psán a ta ae postará o zřízeni útul

ny Carrie Nationová zabývá se
podlehne avým ranám kdežto

lékaři chovají naději že podaří ae

jim zločince zachránit! Kosiow — J F Koll Mill Co rozhodlanyní sepisováním divadelního ku

au v němž bude sama vystupovali
aaSattattíailse přestěhovali mlýo svrtj 1 lthacažil odloučen od avé ženy po néja

do Wahoo Se stavbou budovykou dobu a v nedělí číhal na nipovede tvou křižáckou válku

proti pití a saloonům 1 prken bude co nejdilve započato Obča-

né a Wahoo nabídli apolečnosli Podzimní

ných náboženských humbucích

Jsou zde také roznášeny plakáty
na nichž se praví ie Dr Iška

tepe nemilosrdně a a neodolatel-

ným humorem církevní humbugy
ale že cit v pravdě náboženský ne
uráží Dle všeho bude mezi námi

představujících svít

země stojí v tomto ohlodu za námi

AoKlia má sotva polovici toho co
máma nep-

ěstování plenice makaronky
která sem byla přivezena 1 Kusks
aa v posledních několika letech
velice rozmohlo a výiMky dla

výkazu sekretáře zemědělství Wíl-aon- a

jsou velmi potěšitelný Skli-

zen makaronky jl před 3 roky
obnášela v celku jen 75000 bulila

dostoupila nyní již 10000000
bullo a na přea rok bezpochyby
la bude ještě větší Tato planíce
a daří na aouálch jižní Huni a

alulný obnos peněz postavf-l- í

mlýn ve Wahoo na místě v lthaca
a nabídka tato byla přijata

řetvar koneční dopaden
Ve Westmíniteru U C dopa

den byl po dlouhém pátrání Kus- -
— Farmer C K Seeger bydlí mlíiiikvsnil liollea který dne 31 prosince

hjoí zavraždil čtrnáctiletého ho $ $$

málo těch kteří by ai dali příleži-
tost tu ujit slyŠetí zase jednou
něco poučného i zajímavého t úst
výmluvných Také z okolí očeká-

váme značnou návltěvu

cí jižní od McCoid blíže hraníc

okresu Fillmore přišel při orání

na dvě hnízda chřestýtú jichž
cha Harolda Fridhorna Uolles

nalézá ae na cesté do Denver aby
bylo 3H beegerovi podařilo se V této sezoně nejpotřeb- -

Lwk

Wh

'
i lil

vi

usmrtit! všechny hady až na jed
il!

zde postaven byl před soud pro
surový dvojnásobný avůj zločin

Onoho výse uvedeného dne ode

brala ae šestnáctiletá Florence

noho dospělého jižproto e velmi dobře hodí ku

na naších aouilch v zá-

padní Nebrasce v Dakotách v

T 1 I- - „ -

— V pondělí časní ráno navští

ngjSím oděvem v mužské

šatnici jest llilfÝ
H V l'll II í If

vil nezvaný host dva hostince vFrídhoroová se svým bratrem Ha

před kostelem Když zahlédl
manželku svou ubírající ae a jejl
matkou do kostela tu ae rychle k

ní přiblížil a třikráte na ni vystře-
lil t revolveru v tom okamžiku

kdyi ae nalézala na prahu kostela
Každá z vystřelených kulí vniknu-

vši zády co těla nešťaitné paní

proletěla úplní její tělem Na to
Koasow přiložil revolver ke avým

prsoum a střelil se do srdce rána

vlak ae odrazila o kost a vnikla do

prsou zrovna pod srdce Hossow

byl zatčen a odvežn do nemocni
ce Jest 30 roků stár manželka

jeho byla %i rokň Manželství

jich trvalo pouze Iři roky když jo
stálé nešváry nd ) rozloučily

Nezdařená žtltnlčnl loupal
FoblíŽe Corbetr Ore„ zastavili

čtyři markovaní lupiči atlantický

rychlík dráhy Orgon & Navíga-lio-

Li o pokusdi ae o prove-de-
ul

loupežil evlsk tento pokus
skončil pro ni se fmutným vý

aledkem Jeden Z lupičů byl ranou
z ručnic vyiřnou expresním
poslem Fredem Kornerem zabít

Cornlea V hostinci Georgeroldem k rybníku v severní části
rvausniu iriiiu um vybiiuoniui
sklaná Colorada a Wyomingu
Vjo vzrfiot této pleníce postaví
eset palco vláhy ra clí rok Z

Mezitím co si připínali brusln

Máme rozsáblý výbřr nového

Urodíuhrira uloupil %%i a boto
vosti s registrů a pěťákových

strojů V hostinci J M Kpchtu
iikofíntil pouze 75 centů Zatčen

byl jakýsi muž podezřelý % loupeží
těch

přižd k ním mui který nejdříve

prohhdal chlapcovy kapsy a pak
učinil násilný útok na jeho starM

sestru Ta s zoufale bránila aJ7

Frodám svůj msietek který ae

nalézá v Frsgue Okl Terr v

jednom z nbjlépo kvétajících měst
na východ od Oklahoma City
Majefk ten pozůstává ze třech
lotů na rohu obchodních ulic Na

lotech těch nachází se hotel a pak
velká obchodní budova Hotel

jest 34x50 stopách o dvou po-

schodích Na hlavní podlaze umí-

stěna jest úřadovna postranná
jídelna a v zadu kuchyně Na
druhé podlaze jest 9 krásných

% zboží z covert látek cbevíoto rflz-"j- jl

ných woriítedů a vícunaa látek

všech módních střihůllarold se snažil avé sestře porno

— V sobotu v noci zničen byl
ci surový vrah a lotr ho viak
zavraždil sekerou načul chladně

požárem dům Abe Iloltorfía by
vedle mrtvoty neifatiného chlapce dlícího lest mil východně od

(íretna Nebylo zachráněno ní- -zhanobil jeho sestru a uprchuul

Úřady počaly ihned po llollesovi čehokromi několika přikrývek na
čistých pokojů vesměs moderním

V každé pfísluŠnó délce dlouhé krátké a prostřední

$10 až $35
Tolik (Iriiliu klolmukíí kolik jest Iilav

postel a police ježto již celá střepátrali neustál)' pokud ho nedo-

staly do rukou Vrah byt již nábytkem opatřených btor jesi
18x30 atop a přístavkem hodícím

cha byla v plamenech kdyi byl
a lato rána poranila též strojveslečnou Frídhornovou ztotožněna

požár zpozorován se dobře za skladiště velkostidoucího Darrelta neboť kule propřísnému svému trestu neujde — V nedělí v noci usmrcen 10x31 st V zadu za hotelem ponikla lupičovým lělum a zasáhla
Hrozíc! boj dilnlctvi proti Jatečním byl ve Stuart konduktor Northstrojvedoucího Druhý lupič na

earonfim

Jeden z nejvétllch bojů které

staven jest malý domek 14x30 ar

a pak prádelna taktéž 14x30 a!

Jest zde dobrá studně a výtečnou
vodou Majetek ten leží block

lezen byl později těžce zraněn v

křoví poblíže tratí Oatainf dali

western dráhy Tom Delt Spadl
mezi káry kola přejela mu pravou
nohu a mimo to utrpěl smrtelná

poraněni vnitřní jimi záhy
UUOWNING KINO & COse rychle na útěk aby unikli dobřekdy orgaoisované dělnictvo pod-

niklo bude snad svtdn v krátké mířeným kulim Dva členové t
--J" ' l w'ipmiiihi #nKniwwniinininm

hiim li utni mnk ni mni il
době 5) 000 členů různých unií

zaměstnaných v jatečních závo-

dech Balí zemí podalo prostřed

této bandy vsedli na alaníci Trout-dal- e

na vlak a mezi jízdou dostali

se' nepozorováni až k psrostroji

— V pálek kolem 10 bod

západní od banku na Maín ulic!

Jest to ta oejlepšf příležitost pro
krajana neboť jest to jediný hotel

čtský Jediní chatrné zdraví jest
přlčioou prodeje lak výnosné Živ-oob- tí

Cena (3500 lilížší po

VpoŽaiku mlynáři se zdráhali mlítt
makaronku neboť zrní jují jest
velice tvrdé ale nyní nalézá jíž
dobrý odbyt v mooliýcb mlýnrh

KRONIKA UDÁLOSTÍ

První zpráva oi krajana Fialy t da-

lekého nutrii'
' parníku "Amrrica" který byl

vypraven milionářem 'UgUnun
na cestu k severuí toční zaulán

byl vodcem výpravy našim kraja-

nem Ant Fialou do New Yorku

dopia psaný 1 Kareotze dne ao

července Dopía zaklán byl Fialou

po vclrybířská lodi a zní násle-

dovně "ťlujeme rychle Z Ar
chanjeleka vyjdi jsme dne 4 čer- -

věnce ala v Jiflém moři zdržela

"nás bouře takže jarně dostihli

Vardo v Norvcžsku teprve 9 čer

věnce Tam přibrali jsme uhlí a

vodu a odpluli jsme dne to Če-

rvence Od té doby pluli jsme
alále bolem laJovýcb polí pátra-

jíce po nijakém průlomu abychom
jim mohli proklouznout! Nemo-

houce ho nalézti změnili jíme
amír k západu a severu a tam

doufáme ledem prorazili Viděli

jsme hodní zmrzlých pták A ale

ani jednoho bílého med vida Vte

to znamená dvojí: buď ohromná

ledová pole Jc severu aneb volnou

vodu Doufám v poslední" —

Dopia tento ptán byl více n-- ž

před dvčma mísící a bezpochyby
ie podařilo se zatím lodí nalézti

nijaký průlom do vnitř a Že loď

dostala se šťastně k zemí Franti-

ška Josefa

večer zničeny byly poŽirem čtyři NOVÉ MĚSTO FRAGUE OKLAHQMAstohy ovsa a jedno aloh plenice
nictvím svých zástupců žádost k

zaměstnavatelům aby jim byly oa farmě Fetra Flherse bydlícího
drobnosti aděll adrn t 1 anebzvýleny mzdy o 10 procent a aby

kdei a oepřaženýml revolvery

přinutili strojvedoucího a topiče

by blíže Corbett zastavili Jakmile
se to atalo vstoupili i dva druzi

lupiči do vlaku a meZÍ lim co dva

mil jihozápadně od Fapillioo- -

zaměstnáváni byli pouze unioví Nové město ve staré zemiTéž i mlátící atroj znační byl po majitel FHANK liAKTA

94 Frague Okl Terrdělníci načež zaměstnavatelé v škozen a mlátička byla zničena
Ohněm způsobená tkoda jest velChicagu odpověděli Že povolí

zvýlenf mzdy ie vlak
dávali pozor na topiče musil a

druhými dvěma strojvedoucí ode
dvacet pět mil od každého konkurenčního místa Nové dráhy
Velká česká ossda ' Sk včti příležitost k výhodnému uložení penízmi citelná Uty nu prodej

Mim vlea lotů r velmi vliolneh
dělnictvo musí vykonali o to pro-

cent více práce O tomto návrhu
—- Když minulý Čtvrtek odpo

brali ae k zavazadlovému vozu

který lupiči považoval! za vůz
U dalšf podrobnosti doptšte ai pod adresou:

H JOSEY Vice-Preside- nt First State Bank
ledne po skončeném vyučováni pMlmfnek 0% nroile) Loty ty Wl Jmlen

block Tý( iimIíi mI hlavní uliclmiliil ult- -expresní a kdyi dynamitem roz
otevřely dítky dvéře tkoly oaléza- -

tříštili dveře tohoto vozu tu ( Mi'to l'rKue jnst teprve nim itrt
jícf se aa 6 mil severovýchodně od

budou chicagské unie jednali v

pondělí večer a pakli návrh len
bude zamítnul jak ae vloobecně
oSekává tu bude podáno zaměst-

navatelům ultimatum aby buď

expresní agent počal na ně pálili
roa (r a ruo oMkru m kr)nrjia

pitlefitiMt Mřltl jakýkoli obr hod
ín jít l'rtiělníiř i i #ioliyvitelfj
Vteedny rionikv vitoiip)! v eené ú

ÍMni- ryrhl rmliom I'n Itllzaf poUrole

ze avé putky a kule zabila nejbllže
stojícího a zasáhla ještě Mrojve
doucího do prsou způsobivši muvyhovili požadavkům dělníctva

Dmu piti si e: r k v omircis rrsjrue
lltK10 (' Okl Terrtěžké zranění Oiitsloí tři lupiči

llaslings spatřily na schodech v

kotouč svinutého chřestýše Uči-

telka Ada Garver uchopila rýfi a

pootevřevši dvéře položila jej na
krk hada a tiskla tohoto k zen-- i

tak dlouho až jej dítky usmrtily
— V Loomis pokusili se dc-jní-

dosud lupiči o vyloupeni

FtAKK MAhTKIÍA majitel

MODERNĚ ZAŘÍZENY HOSTINEC
'vlastní

JOS- - J KLABZUBA
v rrtant Okl Terr

Kran(lm poslouží vždy flmým plvi-ir- i týttřnťmi kořalkami ]nio£ 1 vínem
a dubrvnit doutnfitf Kdo tlíce pobarlti netlit xutsvi v a inti-- a níkdr
toha iKtbude IiUjth (4

- i v t i'íf''fcr!:í"íj-

dali ae na útěk a později jedeu

aneb ie budou donucení k tomu
slávkou rozhodně ne-

přijme návrh jatkálů neboť tím

by mnoho členů ztratilo práci
kdyby a přídavkem museli vyko- -

— Předplaťte ae na "Posok
nalezen byl poraněn v roští u tratě
Na dopadení dvou druhých je
vypsána odměna % 1000 Poraněný Zšpadu" pouze fi ročoč


