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Kdy! toto uariřáctil pti soudeft

avHidci H!ottovl oxn4rnno bylo vy

pukla přivá buřs v hrníčku a cti- -

hodbý mu! ten pocínul prý si jako

poloviční iMeiirc V fioaouvíalých

vtách je! se zlostí ze selm vyrážel

prohlašoval ! soudcové nemají
žádného práva jej před sebe povo-

lávat! a le bude-l- i do středy živ

před žádným jiným soudcem než

před ním Koewater souzen nebu- -

de—Kdyl odpoledne všech pt
soudců zasedlo a zástupci obžalova

ního dfl vody své lro přeložení

přelíčení k jinému soudci přednesli

požtdali soudcové krajského zápis
níka by veškeré listiny a zápisky

ohledně případu onoho od soudce

Scotta přinesl leč tý! vrátil se bez

nich se vzkazem aby prý ostatní

soudcové do byznisu jeho se nemí

chali Na to čtena odpověď Scotto--

va na vyzváni soudeň v níž popíral

právo z jeho právomocnosti jakýko-

liv případ bráti Po krátké poradě

vynesli soudcové rozsudek jímž žá

dosti obžalovaného se vyhovuje a

soudce Ambrose jakožto soudce pří-

padu tomu předsedající ustanoven

Zároveň krajskému zápisníku naří-

zeno aby ze soudci síně Scotto vy

veškery listiny případu toho se tý

kající do soudní sfnó Amhrosovy

přenesl A to bylo pouze přilitím

oleje do ohně neboť soudce Soott

kdy! o rozsudku tomto uvédoměn

byl prohlásil že rozkaz dotyčný neu- -

znává že on a nikdo jiný bude sou

du předsedati a 2e každý kdo proti
vit! se mu bude pro urážku a

nevážnost soudu potrestán bude

Kdy! ve středu dopoledne zasedání

soudu zahájeno bylo spustil Scott

sáhodlouhou řeč v ní! snažil se vy

vodili že přelíčeni přeloženo bylo k

soudci jinému s příčin politických
tak aby prý podobně skončiti mohlo

jako žaloba proti tnayoru Heroinoví

zadaná dále uváděl jak prý jest to

krásné býti mocným novinářem

jako Hosewater neboť týž prý rad

fe dělali si co chce a spravedlnost

platt prý pro každého jen ne pro
něho Za takových poměru měla by

prý socha spravedlnosti s kopule ra-ďni-ce

stržena býti anebo aspofi na

vážky její vtesána býti by měla slo

va: "Spravedlnost pro každého

jenom ne pro Jtoscwatera" Po od

lehčení ai předložil státnímu návlad

nímu otázka oo s případem tím či

niti míní dříve vSak ne! tý! odpo
vědi mohl prohlásil IJennet který!
v soudní aíni přítomen byl že má-l-i

přelíčení před kterýmkoliv jiným
soudcem ne! před Soottem prove
deno býti sám raději žaloby se vzdá
a o vynozeni její pozaua jeiuoi pan
státní Qávladol ničeho proti tomu
neměl soudoo Scott akutečně tak
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— Ve čtvrtek večer odbýván v

Colonetim polítick4 debata mezi

ThuroUmem a llryanem o hlavních

z4sad4h obou předních politických
strin našich a okolnost že oba vý-

bornými řečníky jsou a časovým
otitk4m výborně rozumf přivolala
tisíce posluchačů Místnost při-

pravena byla pro 15000 osob a do

vnitř vpouštěni pouze ti kdo!

vstupenkami — jich! 7500 dáno

ústředními výboru republikánské-
mu a toliké! demokratskému— -opa-

třeni byli Vzdor tomu !e debata

zahájena býti měla teprvé po osmé
hodině počli posluchači přioházeti

ji! po G hodině a o osmé hodině

byla celá ohromná místnost do po
sledního sedadla naplněna a zároveň

vyplněno každé místečko kdo jen
stáli se mohlo Debata zahájena
byla Thurstonem v zájmu republi
kánu a řeč jeho vyměřena na hod

Jemu odpovídal Hryan v řeti hodinu
20 minut trvající naoež debata

Thurstonem zakončena řeči 20 minut

trvající Vývody obou řečníků pro
vázeny byly bouří souhlasů od pří—

sluSnfkn té které strany při tom pa

trným ale bylo že důvody Thurston-ov- y

u posluchačstva více váhy měly
ne! politického jeho odpůrce

—- Jak demokratická mašina pod
dozorem sekretáře zemědělství Mor-ton-a

stojící pracuje vidét bylo do

bře počátkem týdne kdy z mikro

skopického oddělení vládního v oo
Omaze propuštěni byli tři zřízenci

kteří se prohlásili že pro populistio- -

ký lístek nlasovati budou — Ualdí

propouštění bude prý následovat

— V pozůstalostním soudu pro
jednávána jest přítomně pře k je- -

Iímž výsledku s napjetím hlavně

katolickými hleděno jest
Jednáť se tu o platnost poslední vů-

le loni zemřevšího boháče Creighto-n- a

kterýž poslední vůlí již r 1888

učiněnou téměř veškerý majetek na
185000 odhadnutý biskupovi k r&z-ny- m

účelům dobročinným odkázal a

své jedinké dceři paní M A Shel-by-o- vé

témeř úplně ničeho nezane

chal Proto tato také o zrušení po- -

slední vůle žádá a tvrdí že v čase

kdy tato psána zesnulý na mysli

chorým byl a že pod vlivem biskupa
se nalézal

— Paní Carrio Agee-o- vá bydlící
v člslt 408 sev 13 ul byla ve stře-d- u

večer dosti těžce popálena tak
že do nemocnice dopravena býti
musela Táž zapalovala gasalinová
kamínka a nešťastnou náhodou la

sirku tak Že na nádržku s

petrolejem padla následkem čehož

tato vybuchla tak že nešťastná žena

v okamžiku v jedinkém plameni za-

halena byla Než plameny na uí

přispěchavšími sousedy udušeny

byly byla nebohá žena děsně popá-

lena na nohou a v podbříši 6letý

její hošík pak té! dosti zle ca nohou

popálen
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přen 14000 rrlkem dlulno na

nfi JfRt ra 20OOOO lioihodnutl

toto docíleno bylo tak rocením práv

nika Hanitoma který! thtřju učinili

i toho jiřípad ikuAcbnf od pokladní- -

ka mfatakébo jeden poiemek na níjl
uloienó dane tvláAtoí saplaceny ne-

byly Loupit! chtíil kdy! odepřeno

mu to bylo aouJco Arabrona o ty
dáni soudního roxkazu pož&dtl Leo

nepochodil neboť aoud rozhodl !e

ta dlulnó dane ztláítnl Žádný maje
tek prodán být i nemůže Kanaotn

odvolal ne k nejvyíAfmu aoadu kde!

roíHudek traAen a rozhodnuto že

majetek podobný jako každý jiný za

obnos dlužních danf prodán býtí

tak

— Úterní zasedáni mčsUké rady

vyznamenalo se avou krátkostí ne

boť demokratičtí páni radní neměli

k zasedáni času—museli do konven

ce honit politiku Jediné co vyko- -

náno bylo přijmutí ordinance kte-

rou! předkládá se k odhlasování

občanstvu vvdánl 175000 v dluho--
m '

pisech na dlažbu křižovatek a naří-

zeno městskému zástupci v sondo

policejním aby podal žalobu proti

Jo Ilentrenovi registrátorovi ze

čtvrté wardy kterýž ač zákonem

předepsanou žalobu složil úřad onen

zastávali odmítnul a proto dle záko-

na trestu podléhá Jest to prvý pří-

pad v kterémž použito má býti zá

kona ukládajícího trest tím kdo!

by sloužitLco registrátoři odepřeli

— Solma Andersonova sloužící v

rodiné J VV MarHhslla čía 526 již

30 ol sfoukla v pondčlí večer když

na Iftžko se ubírala plamen sviti

plynu a následkem toho v úterý do

poledne co vychladlá ji! mrtvola do

okresní marnice odvežena byla An

dersonova přibyla do Ameriky te

prvé as před týdnem a záhy nalezla

zamístnánl v rodiné dotyčné Když

v úterý rodina so probudila ucitén

ihned silný zápach svítiplynu t

ihned seznáno že týž a ložnice ne

Šťastné dívky vychází a proto dveře

je! z uvnitř zavřeny byly vyraženy

leč ji! pozdě neboť i ta poslední

jickra Života byla již vyhaslou —

Porota koronerova vynesla rozsudek

okolnostem přiměřený
—- Chcete-l- i tvédčli bližších a ob

SírnAiifoh rnr&v o farmerakveh no

zemcích ve Washingtonu Montaně a

Oreconu požádejte anglicky poštov- -

ním lístkem C A Mitcbell Webster

St Union Station Omaha Neb a

on vám zalle podrobné popisy po
zemka těch (3dl--
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