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— Podařeným ptáčkem musí

býti Sloppy Smith Týž přisti-
žen byl při oslaví džulaje v Kiver-vie- w

parku při okrádání návštěv-

níků zaícž dostalo se mu v soude

policejním trestu třiceti dnů práce
pouliční Jelikož do práce mnoho
chuti nemřl a patrným na ním

bylo že po svobodě touží dána
mu byla na nohy pouta ta mu
však pramálo bránila neboť ve
středu s tčmito utek a nekaní je
zašantročil Pozdřji byl vypátrán
a vznesena proti nčmu žaloba dal-S- í

pro ukradení majetku měst-

ského

— Vážná obžaloba vzneSena

byla ve Čtvrtek na Israel M

Knappa v North Omaha bydlí-
cího a to vlastním jeho bratrem
Obžalován byl ze znásilním' 13
leté dceruSky Žalujícího
— Z Washingtonu oznámeno

Y pondČlí že John Jenkins bý
okresní komisař zdejší jmenován
byl konsulem pro středoamerickou

republičku San Salvador S úřa-

dem tím spojeno jest služné v ob-

nosu $2000 mimo Čehož připa-
dají mu i veškery poplatky
ťiřadovna jeho přijme

— Smčlá loupež spáchána v

pondčlí po 11 hodině večerní na
ao a Chicago ul a sice oloupen
tara při návratu domň milionář

John A Creighton a podobní se
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mu chtčl Lnpičí odnesli
sebou pouze dva diamantové

knoflíky as na JI 500
cenčné a že kořist ji jich včtSÍ ne-

byla děkovati jest tomu
Že z práce své pozdním nřjakým
chodcem vyrušeni byli Creighton
byl při tom tčžcc poraněn neboť

když lupiči na odpor se postavil
zasadil mu revolverem osm tčž- -

- kých ran do hlavy
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hojiti se počala Před nčko-lik-a

dny dostavilo se však ztrnutí

proti kterémuž všechna pomoc lé-

kařská byla marnou a konečně
smrt v nedčli v 6:15 hod se do-

stavila Farrell byl 41 roků stár
a v obchodním živote zdejším
účasten byl od roku 1887 Byl

majitelem továrny na zavařeniny
a různé huspeniny ovocné a prá-
vem považován byl za jednoho z

nejpřednčjších a nejčilejších ob-

chodníků zdejších Smrt jeho lito-va- ti

jest hlavnř proto pončvadž
stál vŽly v čele každého hnutí
kteréž ku zvelebení mčsta našeho
smiřovalo
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pramen v přídích 30 atopár h ne

přijde

— Na výstavišti zamiiniipp
ském počíná to již vyldížtti veae

leji V posledních dnech minulé"

ho týdne započato již se zaráže-

ním jelut pro základy adminb
strační budovy a zároveň" přivežen
již na mÍHto veškerý materiál pro
budovu tuto tak že s prací již v

pondčlí započítí se mohlo Na

postavení budovy mají kontraktoří

30 dnů času a tvrdí že hotovi
budou s prací svou ještě mnohem
dříve V těchto dnech zadány
budou zadány kontrakty na stav
bu paláce průmyslového a horni
ckého tak že i na v dnech

nejbližŠích pracovali sc již za

počne

— V pátek ohlášeno zmizení z

města našeho J J Uurra kterýž
jako ůčetník lože Omaha Č 159
A O U W $250 spolkových
penčz prý zpronevčřil Hurr na-

lézal sc jiŽ po delší dobu bez

práce vzdor tornu však poslední
dobou oddán byl karbanu a časté

jeho prohry vzbuzovaly podezře
ní že k penízům nčjakým způso
bem nekalým si pomáhal Vzdor

pilnému pátrání nenalezeno po
nčm dosud ani nejmenší stopy a

ani rodina jeho neví kam se po-

dél

— Ve Čtvrtek k polednímu zni
čena byla požárem kůlna a stáj

Joseph Cavanaugh na 49 a Capi- -

tol ave Požár způsoben byl dčt-m- i

které tam si hrálv a při tom
ohníček si udČlaly Skoda dosa

huje $500 z čehož není ani jedi-

ný cent pojištěním kryt

— Černoch Carter zatčen byl
ve čtvrtek na obžalobu pro ňtok
a stlučení Týž před nčjakým
časem s manželkou se rozešel a

poslední dobou opČtnč přízeň její
získati si chtěl Když nešlo to

po dobrém zamýšlel zkusiti to po
zlém Ve středu zvalchoval ji
sochorem a ve čtvrtek prý vynutit
si chtčl náklonnost její pomocí
břitvy Jelikož záruku za sebe
složiti nemohl vandroval za

mříže
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Články předlohy celní k projedná
ní předloženy byly prohlásili v

sobotu když schůze výborová po
6 h odročena že koneční docí
leno mezi členy republikánskými
úplné dohodnutí o všech sporných
Článcích a že nyní výsledek v de-

mokratické menšině výboru ve

schůzi pondČlnf předložen bude
Následkem toho může se oČeká- -

vati že předloha celní někdy kon-

cem tohoto týdne oběma sněmov-

nami přijata bude a podpisem pre-

sidentovým zákonem se stane

Ltfkem fclatorli sahající zpět do
dob osHdnickýcb a nepřetržitou pové
st! ňHpéchů v léčení krevních a aou-ata- vy

tíleaní ae týkajících nemocí
Jeat Dra Petra lloltoku proalulý lék
z kořínků a bylin Úplné podrobnosti
zaSlou se pofitnu Adresujte: Dr
Peter Fahrney 112-1- 14 80 Hoyne
Ave Chicago 111

PftUMOU SE

dva sládci a bednař

který umí spravovat soudky
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— V obvodním soudě spolko
vém zadána v sobotu pí Uelle
Millerovou z Creighton Neb
žaloba na náhradu v obnosu řGooo
jroti tamnímu šeriíu Charles
Crockcttovi a ručitelům téhož pro
poškození úvčrn a dobrého jména
pro zdárné provozování obchodu

nezbytného — V žalobč se uvádí
Že šerif obdržel zabavovací rozkaz
na majetek jistého Josefa Ilorký- -

io a při provádéní téhož zabavil

prý i majetek pí Millerové nále-

žející a k provozování obchodu
jejího — vlastní tam máslárnu —

nezbytný a to prý vzdor tomu Že

Horký s majetkem tím nic společ-
ného nemá

— V sobotní schůzí předních
zdejších Němců kteráž v zájmu
obeslání výstavy zamississippské
svolána byla usneseno založiti
zvláštní společnost "German- -

American Transmíssissippí So- -

J


