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— Va středu odbýváno v policej-

ním soudě předběžné přelíčení
Alfred Bločkem který! ze znásilnění
15leté Marie Wilbrotové obžalován

byl a výsledek byl překvapujícím —

propuštěn byl totiž anudcemGordc

nem aniž by tento za hodno uznal

důvody své ohlásili — na svoboda

Biock pro tý! zločin odkázán byl

před několika měsíci aoudcem Ber

kou soudu krajskému kde! viak ža-

loba před nčkoliaa týdny vyhozena
na tom základě an jméno znásilněné

dívky nesprávně uvedeno bylo a

Biock na novou správně vyhotove-
nou obžalobu znovu zatčen byl

— Josef Busaiere zažaloval ve

středu společnost zdejší Smelcovny
na náhradu $25000 následkem pora-

nění jeho! ve službě společnosti

utrpěl a jímž na doživotí mrzákem

učiněn byl — Bussiere zaměstnán

byl při stavbě nového komínu kdyl
tu lešení na něho se sřítilo při čemž

on trvalých poranění utrtěl

— Ve středu vyvolána před soud-

cem Soottem žaloba Fannie M Crof-tov- é

proti městu v níž žádána jest
náhrada za kus pozemku kterýž ji za

účelem zřízení Florencského boule-vard-u

vzat byl a tu ukázalo se že

město nepokládá se vlastně za Činy

parkovní komise zodpovědným Ža

lobkyně požadovala za pozemek do-

tyčný náhradu $6600 a tunávladním

městským prohláSeno že prý poze-

mek onen nevzalo že bo nechce a že

pokud města se týče žalobkyně po-

zemek zpět vtíti a třebas i oplotiti si

může — Co tomu parkovni komise

říkat bude jest ovšem jinou otáz-

kou

— V krajském soudě povolen ve

středu rozvod krajance Marii Ve j ráž-ko- vé

od manžela jejího Františka
O rozvod žádáno bylo následkem

opilství a opuštění

— V úterý k ránn učinila policie

opětné jednou lov na pány karbaní-

ky a sice vybrala herna Johny
Wrighta na 12 a Dodge ae nalézají
c( při čemž 6 karbaníků vesměa

černochů zatčeno a i a majitelem
místnosti na stanici dopraveno
— Zvláštní jest ie ještě před něko-

lika týdny když Wright o licensi se

ucházel a když od "Been obviňován

byl že místnost neřestnou a herou

vydržuje policií to nejlepíí vysvěd-če- ní

mu vydáno a sám maršál Sig-w- art

odpříeábnal že pořádnějšího
místa t celém městě prý není

Havlíčků Engelthalera zedníka

Prftiy a několika jeitě jiných proti
Kast Omaha Land Co v ní! jed-

nalo ee je-l- i společnost tato zodpo-

vědnou za mzdu která! dělníkům
těmto při stavbě nové továrny Aia-ma- nt

Plaster Co řiditlem společ-
nosti té p Wallou zadržána byla
Walla po vyhoření továrny své

stavěl budovu novou a nemaje na
stavbu peněz vypůjčil si tyto od

výSe uvedené společnosti která!
mu je vyplácela ale pouze po část-

kách vždy kdy! stvrzenkami od

dělníků za vykonanou práci se vy-

kázal Leč to se mu patrně nelí-

bilo a aby peníze do rukou svých
k vlastním účelům dostal jedno-
duše podpisy dělníků na stvrzen-káo- b

padělal Kdy! se to prozra-

dilo a dělníci trestním stiháním
Wallovi hrozili přemluvila je spo-

lečnost vlastně jeden ze zřízenců

aby toho nechali ana prý ona za

mzda jejich zodpovědnou jest a že

ani o jediný cent nepřijdou zatím
viak kdy! Walla z města

odjel a dělníci na vyrovnání naléhali

jednoduše požadavek jejich odmr-stil- a

an prý za Wallu zodpovědnou
není Žalující zastupováni byli při
soudu právnickou firmou Wappich
& Piatti a obžalovaná firma hájila

ťllta Cakr neb anirllcky na

MI!5f 1RV mtns rrMMBt Ia
aneb na hlavního Jedaatnla '

K J OLŠAVA
HlT4fl-J- Hm Keymour Park Omaha Web

ovocných
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KaaUa sb)a4aiky ŮobH tabalaná a
via v debráa ttava IatUf zdiraa
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MDI OVTHK NOKTII ) pnioraoit
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io a "Hlnta on urn urowinar — vt aiř apia
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Waakee IowaH TA--la

vypau)iratl lw ali iak tkutant farmař m&iai
balit kukuHca pí akru v W—loň duaohi
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Pleaaant Valtry H4 Co

a pojiilín nebyl — Jak oheň povtal
není známo má ee ale ca to íe vy-

pukaní od kamen kuchyňských v

nich! jtíítě o t hodině kdy rodina

na IfiZko odebrala velký oheň

byl
— V úterý dopoledne rotléhla ae

naat Prahou překvapující zpráva íe
chvalně známý starý osadník zdejší
Charles Hřebu zaměstnaný na Union

Pacific dráte po dlouhá jí 2 leta co

brzdař přisel toho rána ve Schuyler
k smrtelnému úrazu a jelikož na za-

chování jeho při životě ani nejmenií

naděje nebylo ta ihned povolána
k němu jeho manželka Zpráva
tato ukázala se pravdivou neboť ne

bob mu! jeitě téhož dopoledne do-trp-
ěl

—Krebs nalézal se a vlakem k

němu! přidělen byl ji! na cestě

zpáteční kdy! tu v 7:50 ráno při

přesinování vozu o kolejnici zakop-

nul a k zemi padnul tak neSťastně

že obě nohy pod kola mu přiily a

obě pravá v kyčli a levá pod kole-

nem rozdrceny Jelikož shledáno

la na zachránění neafaanlka ani po-

myšlení není uvědoměna o oeštěatí

tomto paní Krebsová cestou tele

Krafiokou a zvláštním vlakemdráhou

U P za účelem tím na rychto

vypraveným k loži umírajícího cbo- -

Vejce k nasazování
f'm 40 Týcherajeh knralkA

Jot IIum Johm H Bijt Fa K Iluta
Ktarkollv i nich pracuja v tájuiu

tvyoh tákainlkí

JOSEPH BLISS
dříve ve Scbayler Neb
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918 Exrhaare Bída
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