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odepřel ea5l prý ni obžalovaný stfi

žovatt na boleni hlavy a tím prý ko

nečně uvědka jwhnol k torno íe

chloroform mu prodal Dr Footera

ovédceno le drobnohiedoým tkoii

máoím kalhot obžalovaného tjiotil
na třohto přt skvrn od krve liduké

pochaiejfcfch nacei přelíčeni o 1

hodiné na pondělí odročeno a prvým

avřdkem byl Sérií McDonald jímž

dokázáno býtl mílo le obžalovaný
k činu za vino mo kladenému ve vč- -

eenl dobrovolné Ke přitnal a víecbny

podrobnodti vraždy odal Témtř

proti každé ot&zce avédku tomuto

předložené činčny byly obhajoboo

D&mftky a tak protáhl ae výlecb jeho

AŽ do odpoledne Pohledním řvéd

kem pro obžalobo byl aoodnl tapi
íovatel Boyleř kterýž přítomen byl

když obžalovaný k vraždo e přiznal
a i&pifcky o výpovřdích jeho činil

načež započato a podáváním svéde-ct- ví

pro obhajobo H Maoselmati-ner- a

dokazováno že obžalovaný ví

dřn byl v So Omaz? ▼ týž 6aa kdy v

lékárně Gtadinhov£ chloroform koa

piti pr mel i H Borcbardem
avédčeno že do pokoje v nímž vraž-d- a

Rpácbána příatup s venko po malé

tlřlAce text a že tudíž vražda po od- -
choda EUiotla spáchána býti mohla
Jelikož OHtatnf svědkové přítomni
nebili odročeno přelíčení na to na

úterý
— KonteHt poražených popokra

tických čekanca pro úřad zákono-

dárci nabyl koncem týdne dík práv-iiík-

a notáři Piattimu konečně také

nějaké zajímavosti Ve čtvrtek na-

lézal e totil na stolicí svědků práv-

ník Blackborn kterýž v poslední
volbě pfecsedou kongresntbn výboru

byl s tvědaví zástupci popokratičlí
vyzvěděti na něm chtěli kterak že
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hráli vyivltá lépe a obsahu nelli t
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poje cesto svých nebrakých přeď
rhídcft a ntbud se jim jednat o

isaint a věcné projednán! otázek

nýbrl cílem zdá se býti hanobení

a podezříváni rok rok a Západu To

viděti i referátu o volebním spora
místním S pokryteckým krouce-

ním oči a spínáním rukou běduje
onen lit že ti zlí repoblikáné vy-

nakládali na volbu peníze Oni

sice ví jako každý člověk ví že

každá volba spojena je a výlohami
oni ovsem a onobol zkuíenostfvf
že jejich strana nejen měla mnohé

tisíce penět stříbrařských nýbrž
že ca každém úřadnlko vládním

vymáhány a akoro na víech vymo-Žen-
y

peníze na volební výlohy ale

přece pokrytecky očima kroutí A

když tklivě vypsali ta "ohavnost"

pak na ukázka koma peníze byly

vypláceny uvádí na prvním místě

p J K Sinkulu prý od Pokroku

Západu ač ví že p Sinknle od jara
nebyl ve službách Pokroku Západu
a tedy vědomě dopouští se nepravdy
Pak uvádí co obdržel Pokrok Zápa-

du (ta plakáty ehláíky a zvláítnl

čísla) a konečně také ještě co pan

Josef Kavan a z ohtatoíbo nio více!

Cnjysl to přece patrným Pokryt-

cové ti neznamenají břevno v oku

svém ale tLrvo v oku bližního chtí

viděti Takovýchto jejich podlých
útoku nebudeme si všfmati více než

potřeba ale budou-l- í v nich pokra-čova- ti

dáváme jim na srozuměnou

že nebudeme šetřiti ohledu Ze zku

šeuosti by měli vědčti že posud ni-

kdo nepozvedl sebe sama pokryte-

ckým ' trháním'' jiného a že ani

vzhledem k nám ta cesta nikoho ne-

vedla k cili Cbti-l- i na místě sporu

západního spor jiný my se ho nele-

káme nemáme žádnou příčina se

bo lekat ač ovšem sporu takových

nevyhledáváme aniž si v nich libo-jem-
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— V sobota odpoledne odbývána
v síni Kytiřu Práce okresní konven-

ce stříbrařských demokratu populi-t-n

a stříbrařských republikánu za

účelem zvolení 50členné delegace do

státní konvence alřibraraké kteráž v

Lincoln 6 ledna odbývána býti má

rání vfbora toho pro ně příznivé ne

dopadlo a tak ponecháno to výbo
rfim jednotlivých stran kteří sesta- -

viti méli delegaci tak aby na ní za- -

sedalo 23 demokrata 16 Dopolistfl a
7 stříbrařských republikáni — Na

sire ]mfivftn ptrnlMtf Mfi
í W lfiřřM — le I ri Wtftlni
přijsta pDkfivtil # 'ft r Am

[rr ro fř !##! střlSf iřtk Vaf l
trm t']klfl se III lMl#IÍSfll
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slsinfeh (fnefh !ÍM'vri4j "Plány
n fiilřifí piprivriviey ji jíl od
Sfníit#klí i př'dťf#flf en

f#J lřfí k hilfi říditeUtvo
llnrtirttontkAlirf ytt4mt ftcj-lov- s

I bule vttMfttnn fnhollfifti a

étMhm svým ántal vyhovajíeí Ilo
řnřř bn l'iy án Jisté míří iifsMi
b Im na tom i It některé jiné drihy
bu bm ebtft nilralí onoho prmlívsii
a phMáf li se kl#fá bidoa rotrrilrt
tavby I nlklal na tel! přirnlřenl
iv Jifiy I kdyby nilřili Jlííil
dril it(ifingtoníi4 slonfitl mélo

mlřltl le budova o 1 76 áo 100 stop

lilky a vir jak i stop délky r4-kl- t

iobná4tl ba le belem llWW)
— V sobotním iasdinl komítalo

okresních meit jiným polina láďmt

právním aátapcem k smrti odooi
rifho vraha smilníka Morstna o

povoleni t0 nb ro na kryti vvdá-- nf

olvolácím st k nejvyMmo
soudtt spojeného jelíkol vlak témol

jii na liOO za služby obžalovanému

prokázané povoleno bylo odkázini
zálelitost tt k vyletřenl víUra práv
nímu — Dále přijata resignae II V

Trappa co smírčího soudce pro Ho

Omaha na místo jeho F A Agnew
— Ku konci zasedáni od

Imenován
výboru žádost

314 občana i Benson za inkorporo
vání co vesnice

— Našim učitelkám a íkolnikftm

připraveno bylo pokladníkem nepří-

jemné překvapení — odložena? totiž

výplata ta prosinec až na prvé dny
ledna Dosud vyplácena jim v pro-

sinci mzda před svátky tak aby pe
nlze na koupení dárků vánočních

měli tentokráte ale to odminuto a to

a toho důvodu an peníze k tomu v

pokladnó se nenalézají a vydáním

poukázek na pokladnu značnj obnos

co úrok zaplacen býti by másel Když
s výplatou do ledna se posečká buúe

obnoa ten ošetřen neboť do doby té

značně peněz z licensí hostinských
se sejde a pak bude se moct rozha

zováním započíti znova

— Přednostové jednotlivých od-

borů zamissisgippaké výstavy zapo-
čali jii a prací svou a v několika
dnech budou jii přípravné práce v

plném proudu V zasedání sobot

ním oznámeno přednostou odboru
finančního že ustanoven byl zříze-

nec kterýž o sbírání dalších peněz

pro výstavu starati se má a předno_
stou výboru na šíření známosti o

výstavě oznámeno že ustanovil již
řiditele kanceláře tiskové a že tento
a činností svou již tohoto týdne za-

počne — V zasedání tomto zároveň

jednáno o založení odboru ženského

určitého dohodnutí ale ve směru

tom nedocíleno a celá záležitost ta
odkázána k projednání výboru
zvláštnímu kterýž příští soboty

zpráva svou podati má

— Policista David Brown napaden

byl v neděli kolem 3 hodiny ranní

na 24 a N ulici třemi neznámými

muži kteří patrně za maršála Mc

Donoogha jej považovali a prudkou

ranoo do hlavy mu zasaženou k

zemi sražen byl při čemž padnul tak

nešťastně že hlavou de výkladní
skříně padnul a značně pořezán byl

Policie jest útočníkům na stopě a

a jeden t nich Patrick Ford v neděli

večer při iindyko v síni Metzově

zatčen byl

— ftid Bratří Osvěty 5 153 v

Irvin Station Pa tvolil následující

ůřadníky: Předseda Fr Cipra doz

Jos Lacina taj Joa Lorenc ůčetn

Fr Lisý pokl Aug Kašpárek pro- -

vod čí Aug Orcigl atrážci Jos Lebr

a Fr Smeták

— {id Slovanská Osvíccnost čís
178 svolil následující úřadníky: —

Předseda Joa Hlavatý dozorce F
Švejkovský taj F Krátký důvěrník
a óčetník M Pešek pokl Jan So

chor průvodčí Jan Hrabě vnitřní
strá! Jan Koztočil venkovní straž

Štěpán Ilavluj
— ftid Brno 2 163 v Bruno Neb

zvolil sobě následující úřadníky: —'
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výbor v pohlední volbo pracoval" a v které! hlavně- - jednali se má o

kolik pocřz do rokou se mu dostalo i tom jaké kroky učiněny býti by
a kemo a zač vyplaceny bvly Po-[m-ely za tím účelem aby lid státu

slednější otázka odmítnul Illsckburn našeho otázku stříbrnou náležitě
a to na tom základě že

'
chopil tak aby vítězství věci té laji-záležito- st

ta nemá a kontestem kterýž étěno bylo Po zahájení konvence

pouze volby do zikotodástvá se týká učiněn návrh aby jmenován byl

nplně nic společného Ve čtvrtek pětičlenný výbor kteříž by delegaci
dáno mu za pravda leč v látek roz tuto vybral leč to nelíbilo se popu
bodnutí to notářem Piattim kteříž listům kteří obávali se ie bv vybí- -

VW Potřebujete-l- l dobré práce

chcete a udáme vám cenu ochotně

itoho dne zálnír kootent ulicích sám

zastával zvráceno a kdyi na otázka
onu niackhurn opětně odpověditi
o!mima! byl jednodufie panem ootá
rem do okreaníbo vězení pro neváž- -

oost k slavného úřadu na tak dlouho

POKROK ZÁPADU
OMAHA NEBRASKA


