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navlkvdnt Connell— - Mfiataký

podal v pondfilí v Roudé apolkovém
2idoflt ta vydinl Roudního tikám
Jimi bj Farmera Ixan tt Truat Co
tabr&něno bylo njmouti ne sdejií
vodirny ktoroal jak m&mo ve

veřejnA draibfi koupila a i&roveří

Zadá se aby pro vodárna Rpravce
kookaraní podstaty Jmenov&n byl
VI&doRti uvadl Re ie American
Water Werka Co neměla pravá
majetek onen prodivati a Ie prodej
onen nebyl prodejem akatečným an

ladné pěníte vyplaceny při tom

nebyly
— Ze cármutkn nad smrti svého

syna kterýž leleiničnfm neštěstím n

JiOgan la v sobotu o iiot přišel
ibl&tnila se v úterý paní Dodsonova

bydlící na 43 a Emmett nl V né- -

vala pomatenosti mysle chopila so

revolveru a chtóla životu svému ko

neo učinili a jen rychlému ukrocení
sousedu jest co líkovati že úmysl

svflj neprovedla Byla dopravena
do nemocnice v Josefa kdež její
manžel přítomné ošetřován jest a
soudí se že přítomnost manželova
na mysl její dobrého účinku mí ti
bude

— Dle zprávy nrésUkého poklad

níka obn&Aela prvým července hoto-

vost v pokladní $46097 Od té doby
víak se hotovost tato scvrkla tou

mórou ie nyní íinan&nf výbor od

některé banky 14500 vypújčiti se

musí aby spUce a býti mohl úrok

kterýž na prvého srpna k placení při

padá
— Ve čtvrte kol hodině ranní

vypuknul požár' v jednopatrovém
dřevěném domkn čís 1705 sev 33

ul a policie mil ta to že opětně

jedni se tu ILáji tví Požár totiž

jak ae podobá vypuknul aoučasně
na třech rfiinvch místech a nebytí
rychlého takrt rčení hašiCo tajistě
býval by domek úplně popelem
lehnul Jos IBrowo kterýž v dora-k- u

bydlí a grooerii tam mi neví

prý kterak polir vrnlknul neboť

probuien prý byl manželkoakdyž
světnice dýmem nu Lněná jil byla
tak že času neměl vž o vyietřiti—
Sp&Robeni Skoda Jent pojištěním
plně kryta
— Ve čtvrtek veíer uipořidino

ve dvoraně městak4 radnice kteril
aa účelem Um v k matné byla oulo-bea- a

a bohatě orvitUna občan-

stvem naiíia uvttint republikin-

lmpr'ivmrit khbt Jmutvivii byl

'Ntřltlřtftý výbor ktr)l fyjdn-t- l

mi a řibi4iy Hoath omikfml
akrí k mnftnní fý#U-Vilt- í

4rnliía4Ípak4hrr V (ivftl#w
Mrku llt Na výbrit Umm

m kř)ři4 Kř K4pf K

Míían K rnřkivkký Z4ř9va

iv!áa do Kirofnf Míně na pnn J

lí 37 řrvfi n valná # hli ln
ttva jílnf strany v rif! by aita- -

přrpb parku toho iih4Jria
ťyl V (41 hftil a£inln na

U lka hdUaj A O tf W pořá-

dání kaMono Ultif h konfrtft v

IUvrvie patku a sten lálá kapsla
u líhní práva k prluji lákitkú a

nápojň mimo £fol by (4i I apol#
ífioat dráhy poitliěnl o přdpěvok
P14 lán byla Na výboru ktrfl
lálolítostl tnto projednali má a

ktrrýl tárovfft přímili mi 4polě
not ku prodloužení tratě po Do-

minion ul al k sammu parku j"t
t41 radní Kmpnt

— Hostinský Fr Iinder vlast-

nící hostinec na 30 a Frank! in ol

obviněn byl v pondělí a porušení
tákona nedělního a sice žaloba na
něho od přísáhnota slečnou Maud

Keliy-ovo- u kteráž tvrdí že oVeo

její v nedělí v hoslinci tam ae pod-

napil

--— Porota koronerova vyšetřovala
v úterý příčiny smrti neznámého

muže kterýž jak minule jsmeozni-mili- na

křižovatce Savidgeovy v pon-

dělí odpoledne o život přišel Po

vyslechnutí všeho svědectví rozhodla

porota koronerovo že na zřízencích

železničních viny není a že smrt

xavinil si nebožtík vlastní neopatr
nosil Totožnost zabtého dosud

zjištěna nebyla
— V pondělí večer zatčen byl

W II Linton bydlící v č COJ j 10

ul a sice na žádost manželky své

Táž tvrdila že Linton vrátil se do-

mů na mol zpitý a když dovnitř

vpustiti Jej nechtěla tu prý vyrazil
dvéře nábytek rozbíjeti počal a ko

nečně i děti tloukl Při tom při-

padnul na 11ti měefčni děcko kteréž

v kolébce nemocno leželo a když na

to po chvíli matka k děcku přišla
shledala toto býti mrtvým Jelikož

byla toho náhledu že snad muž v

návalu třeštivky děcko zaškrtil uda-

la jej policii a Linton za mříže vsa-

zen V úterý vykonána byla nad

mrtvolou porimrtní ohlídka poroty

koronerovy s tím výsledkem že smrt

spflsobena byla příčinami přiroze-

nými Následkem toho musel býti
ovšem Linton propuštěn a potrestán

pouze jro opilství a nepořádné cho-

vání

— V úterý meškal v městě našem

p Emil P Andres z Paříže kterýž
vládou francouzkou vysián byl aby

systém železniční ve Sp Státech co

nejdůkladněji prostudoval Dráhám

našim vzdává tu nejvělšf pochvalu a

zvláště vnitřní pohodlné zařízení

osobních našich vozů se mu líbí Za

to však tratě a obzvláště na naAem

západě nejsou prý tak dobře a dů-

kladně zřízenými jak tomu v Evropě

zvyklými jsou
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pohřby cdrítl ktřřél lnďiníÍRÍm nr

it'tím na drái Nortlwpati rn a

IoKn Iow o lívnt bylí pli-l- y 7a

jediný útrrtik odl)ýf4no pohřbn třeh- -

to třioiot a při % iřth bylo MÍj-te- n-

tvf oWrttnstva co rtfjvřtií
— Vr středa odbývána byla v

IMnickém stánku valni schoitt K1

niclva v PII rokováno bylo o tom

jikých krcku te strany ddnictva

tdejiídio v tájrou výstavy amÍMÍ

ippské učínřno býti by mělo em

porady bylo jmenování

výboru kterýž meii členy rotných
unií dělnických přfupěvky sbírati má

a kterýž postarali so mi o to aby

příspěvky tyto dfintojně dopadly
Zároveň požid&no býti mi řiditel-stv- o

výstavní aby v řiditelstvu

tastoapení dčlnictvu poskytlo a aby

při nejmenňím jeden člen téhož s

řad dělnických vtat byl

— Ve etředu večer přisel k vážné

mu úracu dr II K Jenson Týž

orolfždél se a manželkou a dvěma

děcky když tu pojednou k&ň na 18

a Dodge ul podkovou v otvoru bý

valé lanové dráhy cachytnul a k zemi

vržen byl při čemž zároveň i povoz

se převrhnul a všichni na dlažbu vy

hozeni Dr Jensen utrpěl při tom

vážného poranční vnitřního ostatni

pak odnesly to pouhými odřeninami

— Městské radě učiněn bude v

příštím zasedání návrh na vystavě-
ní stanice a vězení policejního a

sice bude prý týž mnohem výhodněj-
ší než kterýkoliv s návrhu dosavad-

ních II I Blum nabízí se totiž

vystavěli na pozemku svém na 15 a

Davenportdle plánů městem vypra
covaných budovu v ceně 115000 a

co splátku za lot a budovu jest vol-

ným přijmout! lot na 15 a Califor-ni- a

městem vlastněný a po $5000

po prvých pět roka načež potomek
r budovou vlastnictvím města by
e stal

— S Mathews z Woodbine la

byl jedním z toch kdož nalézali so

na výletním vlaku kterýž minulé

soboty při návratu z výletu s rychto-vlake-

nákladním se srazil Náho

dou měl sebou fotografický aparát a

tak podařilo Re mu vzíti po srážce

pět rotných pohledá na scény tam se

odehravší S podobiznami těmi za-

jisté že bude dčlati nyní dobrý ob- -

chod neboC zajisté téměř každý z

účastníku bude chtět podobizny ony

co upomínku na neštěstí ono a na

šťastné vyváznutí avé si opatřili

— V pondělním zasedání poli

cejní komise oznámeno bylo mar

šálem policejním že ve výpomo-
-

cném fondu policejním nalézá se

přítomně všeho všudy 05ctu jichž
k výplatě použito býti mdle a Se

tudiž nutno jest aby a vybíráním

pravidelných měsíčních příspěvků
od policista opětně započato bylo —

Pokladník fondu uloženo totiž měl

$323227 v (ierman Saving bance

kteráž placení zastavila $73333

jest dosud v American Savinga ban

ce kteráž též jest v úpadku a $4000
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