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možným by bjh kdy! SIcCabe

proti nřmul ř b-- i tvl závalněiáíni

bylo nevinným prohláSen byl

~ Členové alarobylřho řádu apol

čench délnlkft (A O U W) hlav

né ale členové lož American člalo

299 hledají přítomně Nicholaa I

I'atenena pokladníka lože té kte-rý- ž

ho vň( hotovnatl $20965 obnááe- -

jící do bot prátknul Jelikož žádná

otopa po ném doaud nř lezena ntbyla
a ručitelé jeho John E Hcbultz a VV

J Slate po dobrém zproneveřelou
řáHtku nahradili ae zdráhají podána

bude proti rucitelam žaloba

— Chcete li zvěděli bližíich a ob

SirnéjSích zpráv o farmerakých po
zemcích ve Washingtonu Montaně a

Orepjonu požádejte anglicky poňtov
ním líatkem C A Mitcbell WebHter

St Union Station Omaha Neb a

on vám zaíle podrobné popiay po
zemkfl třeh (03dt tf

— V úterý z rána nalezena byla

vychladlá již mrtvola kontraktora

Chas I SimmondHU na prahu obydli

jeho na 43 a Vinton ul a revolver

v pravé ruce jeho a rána do Brdce

zřejmými důkazy byly kterak že o

Život přiňel — Simirionda již po ně-

kolik rokft Htihán byl jedním neřtě-Btí- m

za druhým což účinkovalo na

něho tak že poHledul dobou zmalo-myalně- l

a veSkery nadř-j- ae vzdal

?e by fitěHtl opětně na něho uamíiti

art mohlo V noci na úterek vstal a

h revolverem v ruce na chodník vy-

sel a za nějakou chvíli kuli do srdce

si vehnal Mrtvola jeho spozorová

na byla k ránu jedoucím kolem mlt-kaře-

kterýž vsak zjistiti nemohl

zda Simmondií Jest mrtev či zda

pouze opilým jest neboť nesměl se

k tělu přiblížili an dvěma psy clirá

něno bylo— Simmonds zanechává za

sebou manželku na duchu chorou

a Jednu dreruíku v poměrech trud-nýc- h

— Do hezké pasti vlezl v úterý

dlouhopnirák Ed Burna Týž pro

cházel ie k večeru po sov 10 ulici a

v číslo H39 spozoroval otevřené

okno čímž v něm ihned myšlenka
na možnou kořist vzbuzena byla
Nemeškal a úmysl svňj provedl
Ještě však oknem ani neprolezl když
z vnitřku za límec uchopen byl a v

okamžiku na to již želízka na rukou

svých k nemalému překvapeni svému

uzřel Vlezl totiž do bytu policisty
Daviso kterýž právě uo služby se

chystal a za v čas nepovolaného

ptáčka v kleci chytnul

— Krajskými soudci jmenován

bjl v úterý Charle K Hatěn parko-vnf-

komisařem na místo A E- - Mil

iarda iehož lhůta proAla Mimo

Iiatese ucházeli se o čestný úřad

tento W II Alexander a C L Mo

Coy Při prvním hlasováni obdrtel

tajemníkovi iapičelnou otlkii
která! k nemalému překvapeni ko

minn po 1kovAnl an t úřadu obho--
vata I'odřkoánl lota bylo icela
neči-k4afiý- a překvapilo lim víc

an rnar4l iádal aby okamlité přija-

to bylo Teprvé po deliím domlotl

váni přímen byl rnarJAl k tomu !

volil lýdan posečkali tak aby koml

ti více čau k uvažováni i4le!itoU
té pokytnuto bylo—MirSál Hedell

nlfcli několik mřsicft po které!

úřad svftj zastával ukázal as býti
mulem výborným který! organizaci
haíčkého odboru dftkladně rozumí

a nejpředněji! poplatnici omalítl

gratulovali si le podobného mule

mstu získat! se podařilo Maršál

odepřel jakékoliv vysvětleni příčin

jel k poděkováni se jej vedly podá-t- i

všeobecně má se ale ta toIe učinil

tak následkem nejistoty ohledně po-

stavení svého Očekává se totiž ie

po 1 srpnu až A P A policejní
komisi do rukou svých dostanou

podniknuta bude důkladná reorgani-

zace jak policie tak i hasičstva a ta

předpovídáno že mezi těmi kteří o

hlavu přijdou i Hedell nalítali ae

bude an rozhodně proti všemu zavá-

dění politiky do služby vystoupnul
a mimo toho katolíkem jest —Klub

obchodníku v poslední své schůzi

přijal resoluci v kteréž se co nejroz-

hodněji proti poděkováni soKedella

protestuje to ale bude as málo plat-

ným neboť týž prohlásil že ze služby

vystoupl a že toto rozhodnutí jeho

nezvratným jest
— Ve středu přibyl do Oinahy

gen J J Coppinger nastávající ve
litel odboru řeky 1 latte následkem
čehož ve čtvrtek cen Urooke veleni

se vzdal a večer na nové stanoviště
své do St Paul Minn cestu na-

stoupil
— Čtrnáctiletý Fred Olsen má tu

nejlepšl vyhlídku dostat se do pole

pšuvny Klučík ten zatčen byl již

několikráte pro razné přestupky a v

úterý zatčen byl opětně a to pro há-

zení kamením po pouličních kárách

Olsen vyskakoval totiž na káry

chtěje so se svésti byl ale kondu-

ktérem shozen za což pak společnou
sli pomstili se chtěl vytlučením ně-

kolika oken v jedoucích kárách Jel-

ikož oteo jeho si stěžuje že ničeho
s ním pořídili nemnže tu polepfiovuě

neujde
— Ole oznámení assessora Shrig

ley ho bude obnášeti letošní odhad

majetku v South Omaze při nejmen-ší- m

o $250000 méně než v roce mi-

nulém

— Ouy II Doano dlouholetý ta-

jemník parkovnt komise podal ve

středu své poděkování a nástupce

jeho volen budo v příští schůzi O

místo to již nyní hlásí se celá řada
ucházečfl tak že komise o výběr
nouzi mfti nebude
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— Přkný řtvprlMfk ilontal ne tlo

chlAlku v pon lélt veíT l5 l(v

íice M Orecnova a Ií Cobbova

aetkaly totil večer na 13 a Maann

a ilvřmi kumpány a tnajfce idfň
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grem na atnnici dopraviti lal

— Ve řtředu večer oloupen byl
konduktér pouličnt dráhy I' II

Nttluon na konci trato u Ilanacom

parku niHHkovunými lupiči o

Kára Klála na konci tratě na zapadni
RtranS parku a konduktér h fídifm
motoru ned f li uvnitř čekajíce na

čih k odjezdu když tu náhle vntou-pil- i

do vnitř dva ruankovani muži

h taHenými revolvery a poručili ulek-

nutým mužům edvihnouti ruce Ti

ovnem uponlfcchli a páni raubfři vy

brali z kapny konduktéra Nelsona

$70 jeho mzdy kterou právč doHtal

a 15 peníz patřících HpoleonoHti

Jiných $15 mři unchováno v druhé

kapně a ty lupiči nenaňli Vypátráni

dopOHud nebyli
— Aliouio pnncHli jHme zoravu o

zatčeni Abraham W Lvudera který
obvinfn byl že za několik pohled
ních mcHÍcft v leHlku u Ik-iiHo-n ne

mravných útok na tři r&znó dfvky
ho dopuHtil až konečně na základů

popÍHU ponlednl občtl jeho podané-

ho vypátrán a zatčen Lauder za-

píral a jelikož tvrdil že opatřili hí

mQŽe svčdky jimiž dokáže že v čane

kdy zločinu tčch dopiiHtiii au nn'l na

zcela jiných mlatech ne nalézal byla
Hoaírolm aoudcem Cronbym za nélio

záruka $500 v každém případu při-jat- a

a předběžné přelíčeni na alředu

položeno Když váak ve středu při--

pad jeho vyvolán neznáno že ni to

Lauder zatím rozmynlel a véda ne
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