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Uidontná pro lim OrnaŽany

zpráva dowla ve čtvrtek a Washing-
tonu a sice že oběma sněmovnami

kongrese proila konečně známá

předloha kterouž dosavadní kanál na

Fort Omaha státu Nebraka k úóelu

třízení školy vojenské propůjčována
sou a že dnes presidentovi k pode
sání předložena bude — 1'osádka

odtamtud stěhovali se bude do CO

lnů a pakliže předloha ta zákonem

se stane tu ihned stát min ta toho by

se ujmu:

- O jednoho pana biskupa máme

o nás v Omaze méně Nejbtarsí v

řadě binkupů methodislických Vin

cent vyvolil si za sídlo Topeka
fvans při čemž dohlížet! bude na

ovečky své v Kansas i v Nebrasce

tak lb biskupovi Newmanovi dosud

v Omaze bydlícím nezbylo než vy
hledati si nové pole působnosti a

postéhuje do Portland Ore

— Ve středu z rána udeřil blesk

do obrovské lednice na 0 a Nicholas
ul náležející íirmě South Omaha
Ice and Coal Co a táž stala ne úplně

obětí plamenů Ilamči dostavili se

sice v čas na místo leč tlak vody

byl tak nepatrným že téměř úplně
ničeho platným nebyl — Budova

stála $3000 a uloženo v ní bylo 5000

tun ledu

— Znalec Lembeck kterýž jak
známo od ručitelů zpronevěřilého
pokladníka městského zjednán byl
k prohlídce kněh za účelem zjištěni
zda skutečně Iiollnem tolik zprone-

věřeno jak městem udáváno jest
pokračuje a prací svou pomalu ku

předa a teprvé v minulých dnech

dospěl tak daleko že již položky
loňské zkoumati počal Dle zprávy
jeho zjistil prý že některé položky

i roku 1804 vlastně do roku
1803 připadají a i toho může se sou-di- ti

že zpráva jeho bude jaksi pod-klade- m

ručitelů k vyhnutí se placení
značné časti zpronevěřené sumy an
taz zpronevěřena drive nel t&ruku
za Holina podepsali

— Stal se zázrak! Soudce Scott
rozhodnul v pondělí ve prospěch Hee

a ltosewatera coa zajistfl by byl
nikdo anebo alespoň málo kdo od

něho byl očekával Jak známo ža-

lována byla Cee a redaktor líosewa-t- er

oa náhradu $25000 bývalým
komptrolero měn takým Theo Olse--
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na inM o Michalovo přijít 'iViý Čech

ať kterýkoliv ř4lný krajan a proA

Hromádko byl tun jciliný "krijnu"
který k naAí hanbí iloii--l miloiiti

pře očima mayora Kdyby chtřly

povsléti pravdu co! nedovedou ani

ta utovku — tedy by jwvčdf ly že

Hroatcb poctivé a pořádné lidi rif

trpí Takhle Uílnickó Lity a Hro

mádku — no to jeňtě

— V obvodním soudí Spoj Států

rozhodnut byl minulou středu noud

nřliož můžeme čerpati poučeni

iyl to soud vdovy po (íotliebu Zim- -

mermanovi který asi před rokem

spáchal Hamovrsždu proti veHpolně

na Život pojiíťujícímu spolku Maso

ni Aid Association U ipolku toho

pojišťuje se tak jako u různých spol-

ků českých a na úmrtí platí se roz-

vrhy každým měsícem Spolek ten
má ve stanovách že nevyplácí žádné

pojištění když člen neboli pojištěný
spáchá samovraždu Zimmermann

byl pojistřn v něm na dvě pojistky
a sice na jednu na $1000 a druhou

na 2000 a nepochybné měl tu do-

mněnku tak jako mnozí jiní netku-šen- í

že když si život vezme bude o

jeho rodinu povtaráno protože spo-

lečnost pojistné vyplatit musí že

soud ji k tomu donutí když by ne-

bylo jinak Tak myslela i vdova po
něm ale zmýlila se šeredně neboť
soud uznal ze nebyly podány důka-

zy že by Zimmermann byl na mysli
pomateným než namovraždu spáchal
a jelikož stanovy zbavují samovrahy
práva na výLody spolku rozhodnul
ve prospěch spolku
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mí Icleti tam zůatala Neopatrný
oťlro svrlen té] k zemi patrně tle

neutrpěl ládného poranění neboť

anll by s přesvědčil do jaké míry
nebohá dívka poraněna jest vsednul

na nepoškozené kolo a co nejrychleji

odjel límže směrem odkud byl
přijel Děvčátko nalezeno bylo ná
hodou taintudy jdoucím jedním lu- -

kařem kterýž mu náležité pomoci

ponk) tnul při čemž shledáno žo

šťastnou náhodou poranění těžké
není
— Okresní komisaři vyéetřovali

měli v úterý siížnoti podané proti
smírčímu soudci líenj F Kantovi leň
ze slyšení toho sešlo a Kast čestně
z ožbaloby propuštěn a to následkem
toho an z těch kdož proti němu
Ntižnoit podali ani jedinký před
komisi se nepostavil
— V úterý uznán byl v soudě

kriminálním porotou vinným c okrá-

dání hrobů černoch Claycomb a
rozsudek nad ním bude zítra vynořen
Jak minulo jsme ohlásili obžalován

byl Claycomb ve dvou případech a v

prvém uznán byl nevinným an nú-vla- dní

okresní opomenul předvésti
náležitého svědectví jimž by dokazo-
váno bylo žj Claycomb skutečně

mrtvoly dráze k další dopravč
odevzdal Chyba byla při přelíčení
druhém napravena a jak vidět mělo
to náležitého výsledku

— Neznámým dosud dlouhopr-sťáke-
m

okraden v noci na úterý J
Klein a uloupená částka na více

jak $600 se páčí z čeho však na

štěstí bylo $500 v bankovních po-

ukázkách jež nikým jiným nei
Kleinem zpeněženy býti nemohou
Klein bydlel v hotelu a lupiči pa-

trně měli jej již vyhlédnutého ne-

boť zjištěno že světlíkem nad
dveřmi do několika pokojíků na-

hlíželi aby jistými byli že toho

pravého mají Mimo výše uvede-

ných poukázek a peněz na hotovo-

sti ukradeny Kleinovi cenné zlaté

hodinky s řetízkem a policie doufá
že právě pomocí těchto podaří te

zlodějům na stopu přijíti
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