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— Oi atřndy řnárns ř)ioii poli

eajní a polární komlal nalifif Um

dnem gitvaméram aovl jrnanovaní
komisaři infatiUotall a lak tln

noat svou tahájill Přtdaodo ](
roayor llroatcb a tajmnikm
Iltrdman a výbory oatanoteny aá

eledovnli Výbor fiaaaénfi llřoa'ch

llerdmaa a (Ifagorf Výbor ma-jatk- ai

Ilallard llardman A Poabody

Výlnr na rtittMvo a ditiplinat I Vá-

ho ly (Iřfgory a llallar I — Vrchná
asmUni boraiaw budou prý vfjt4 a

proiatlm říditi aa bud komi tlmle

poříkám jrdnaofm eo komínu stará

— řUMoa po£ínaj vstoaplla v

plalooat fto4 irdínane tdrlo4nl
aa ml4dtl na allcíoh po soumraká

abatajíoí a policUtora Bařítfnonad
cho4v4ním téle co njpřfnéji

dt4ti Ila nové ordiaanca nthudoa

dítky fo policejní hodině na aiíci

dopadané na stanici přre ooo drlány

oýbrl pome ijií:řoo bude jejich

jméno načal pak drahébo dna puku-tov4- o

bude jtjiob otec nsb pofuórf
Ordinance Iýk4 a mláďfle pod 14

rokem atáří % tdrlování na ulídch

takatov4no jert jím po 9 hoiííoě od

I břeioa do 31 arpna a po & hodině

po 1 t4ři a posledním únorem Při

prvém přeatupku udélena bude rodi- -

ČOm pouta dotká při druhém pak

nésledovali bud pokuta al do $25 a

kdyby CMtiji aa to opakovalo má

policejní aoudce pr4vo děcko do po

lepiovny poslali

— Netvanými hoatmi nsvitften
v noci na pondělí příbytek pastora
J M Wilaona na 18 a Caalellar

Loupež eeatávala ie $14 na hotovosti

a tlatých hodinek manželce VVilsona

náležejících
— Z rotných stran upozorněni

jsme byli na to ie poslední dobou

toačnoa měrou tlři ae meti námi

tlořád ten ie klučíci aotva krátkým
kalhotkám odroatlí rotné hostince

tdejií navštěvují a tam buď hrou v

karty neb na kulečníku se baví při
čemž oviem tél i "posil fiováti" se

neopomíjí aneb aspoů koukáním se

na hráče neb povalováním se v ho

stinci čas sobě krátí Jednou mat

kou jejtmul synáčkovi vtdor do-

mluvám jedním i pánu hostinských

pobyt v místnosti jeho dovolován

jest otátáni jsme byli tda tomu ta
brániti by se dalo a na dotat onen

jakož i pro Sirií veřejnost vůbec

tvláátě pak ale pro dotyčné pány ho-

stinské kteří trpěním toho velice

snadno do nemilých stykA a úřady
dostati ae moboo odpovídáme ná„

aledovní: Osoby neplnoleté v&bec

v hoatinci trpěny býti nesmí a táko-ne- ra

na to hostinským velice přísný
trest ukládán jest Pravíc se o tom

v kriminálním tákonníku státu naše-

ho v článku 32? následovní: "Pakli
že který a majiteli neb držiteli míst
nosti v níž kulečník se naléeá do-

volí neb trpí hru osoby netletilé

pod osmnáctým rokem stáří hrftti

kulečník neb zdržovati se v míst no
sti bře na kulečníku vykázané neb
v kteréž kulečník ae nalézá tu každá
osoba taková podléhá pokutě dvaceti
dolarA ta přestupek prvý a pokutě
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lifijrntali anavl I liato 1'oin iiis)
připravili M4m iaoapnl v 4řad4

mřuUkího I okrsunlbo pokladníka
Il4m# aotb rnlll Jmt Cmby aa

mlstnané v 6řadon4 okr kltrka

okr koraWařA na okrasní i mlsttké

radnici Máma aastoopení s akolnl

radé Míli jam ivolsného potlcaL

nlbo aoudrt I policejního klarka

M4m pfil tucto hasiiA vtstnfa

natabdvsnjib ta vlivo rtpublik4n
akého a aol jediného ta vlivu demo

kratického neb popalístlckébo Ma

ma jadnobo a tnili jame několik po

licialfl vesměs vlivem republikán

akjro doaatené a nikdy ladného

kdyl rnéli demokraté rooo Kaldý
ví la pokud nám vládli demokraté

nemohl nikdo obdrleti úřadu

jestli ae nemohl vykátali le sa jme

ouja Pat aneb Majkl Ale přece po

viem tom co kaidéraa dítéti jest
tn4mo naletooa se lidé kteří tak

naivně jako by to bylo pravda ohtí

aa domáhali otn4ni naéí národnosti

které jl dotud upír4no bylo' Anol

Bylo jí upíráno vidy a pokaidé po

kud demokraté měli správa města a

okresu ale nikdy jindy

— V tdejíím táboře populisti- -

ckém není svorooat trorna domo-

vem a jak aa proslýchá snadno ku

rottrloe dojili mole Jaou totil
meii popoliaty dvě strany a niohl

jedna chce aby v lofiakém spolčení
a demokraty ae pokračovalo a aby

společný lístek pro volba městskou

postaven byl druhá pak jest pro po-

staveni lístku samostatného od de

mokratfi úplné neodvislého Kter4

a obou frakcí bude vítětnou bode

se věděti v nejblililoh dnech neboC

patrným to bode t toho na který
ďen předvolby a konvence ustanove-

ny budou Badou li odbývány před-

volby a konvenoe populistioká v týl
den co demokratická pak postaven

bude lístek společný budou-- li pak

odbývány v den jiný tu as lístek sa-

mostatný byl by toho následkem

— V presbyteriánské nemocnici

aemřelo ve středu k polednímu dě

oko Poláka E Iiadotinskýho o je-ho- lto

popálení rodiny jeho podrob
nou tprávu jsme přinesli Stav

se lepil tak le jest

naděje le při livotě tachován bude

— V krajském soudě vydán v ůte

rý rotsudek ve prospěch Mamie

Ilanaonové proti Misaouri Pscifio

dráte na obnos $4U00 a sice má to

býti náhradou ta pravou nobu o

kteroul v červnu 1891 nedaleko Ru-aer'-
a

parku na tratích dráhy té při-

šla Povodně žalováno na náhrada

$15000 a při prvém přelíčení vyd4n

roasodek proti společnosti oatll-00- 0

a čeho! viak odvoláno ae k nej- -

vyžiímu bouda st4tnfma kterýž rot
sudek tratil a nové přelíčení nařídil

— Nejvyiií návladní státoi podal
v úterý odpověď svoo na odvolání

ae kteréž k nejvyiilma soudu učině

no bylo v případu bývalého poklad

nika městského Bollna kterýž pro

tpronevěřenf na 19 roka do k4snice

a k vvaoké Dokuté odeouten byl a

eioa popírá ie by d&vody podné

atví V řiírnl jt výtsÉnfksm Vý

robky avé prodévaO
bu-l- s v maUm

I vslkérn a rotMÍlatl intriky salámy
uiimé mai atd I na vtnkov Kdo

by sob ftěeo v obora tomto objsd-nat- i

rhlél nsrbf doplie jsdnodola na
V Hvoboda 1319 Willuma st Oma-

ha Nsbraka a buds sajité úplné
apokojsn ld50lf

— Vectvrtrk iteikal v mit aa

Irm druhf mlstopícdeila a řidltel

dráhy Chírago Milwaukea ét Bu

Psul a lil na pMloIenou mo ot4aka
rirohlail la dráha dolyín4 a dr4hou
B A Mí hledoA společného poulí
4n( n4dralí ncvy]edn4v4 a ia v

ohledu onom na dráhu U P se spo- -

Miá Dle toho molná dost la aa

dcck4me jcité druhého nádrill no-é-ho

nejspíše na 9 a Farnam ul

kttrti pouilváno bylo by U P dr4-b- ou

a třmí dráhami kterél a ní va

spojení Jiou

— Va ftvrtek kolem 6 hod ranní
nalezen byl nočním hlídačem v

Ir4zdném voze lelezničníro na 14 a

Nichoía ul Paddy Noonan v stavu
betvédomém a jelikož hlídač myalei
la Noonan na mol zpitým jest ihned

přivolal vAz policejní ktervž jej na
stanici dopraviti měl Když polici-a- ta

na místo se dontavil a Noonana
do vosu položili chtěli shledali te-

prve le týž jest omráčen a to ná-

sledkem rány v délce několika palcA
kteráž mu se zadu do hlavy zasazena

byla Poranění jeho je- -t rázu velmi

válnébo a policie dosud nemá ani té

nejmenil slopy kým že mu rána
zasazena

Thomas McQan Chaa CarL

wright a Alb Blaze zatčeni byli v

pondělí pro udělání si ohníčku v

jednom nákladním vozu železničním

při němž prý se zahřáli chtěli a jeli-

kož na né podezřeni padlo ie v po-sle- dní

době několik obnfi na jižní
straně města založili vznesena na né

žaloba pro žhářství Záhy vfiak

shledáno že ničeho dokázáno jim

býti nemůže a proto změněna žaloba

tato na nepolepíitelnost leč ani ta

nebyla shledána správnou neboť

zjištěno že mladici příliš starými jil
jsou než aby do polepšovny posláni

býti mohli Následkem tohoto změ-

něna žaloba v pouhé ruSení pokoje

když visk ve středu k přelíčeni do-

šlo nemohlo jim ani toto dokázáno

býti a tak museli soudcem na svo-

bodu beztrestně propuštěni býti

_ Příručíinu éerifa Lou Grebe
mu podařilo se v úterý zatknouti ve
Florence Chas Horna kterýž pro
krádež koní tatykačem stíhán byl a

na jehož zatčení odměna 190 vypsána
byla
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KREJČOVSKÝ a ODĚVNÍ ZÁV0D

V Crete Nebr
Hojné i4Hoby hotového Satitva pro

muže a hochy ta ceny velmi mírné
Zároveň oznamuji krajan&m Je tho-tovu-

ji

obleky takfctkovó Kdo by
cokoliv v obora roém níco potřebo
val ať mně laskavé navštíví 31tf

8 úctou Karel Aron

J R Chaloupka
pozemkorý a pojlíťojfci Jednatel

a veřejný notář

PoJtituJI proil obal a rlohřlcl knpajl prodá-
vám aab vymJfia]! poannkyi mám nákollk

frm e atálá oa prodá) ta Tlml
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Cechové !
Jedete-l- i do staré vlantiraíttí eobé

tapamatovati ie oestajíoí a jich
kafry hned po přilítání parolodě do

právají se po želeinici bezplatně
al do mésta Břemen Chcete-l-i sobé

ospořiti sbyteěnýcb vydání oesvě-řojte- po

přUtání lodě nikomu tickety
a katry nýbrž posečkejte a tím a2

dojedete do méata Břemen a pak

teprve odevsdejte své tickety a kufry
jediné české nrmé:
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V IIUEMErV
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