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— Minulou středu skončeno

bylo úřadní sčítání hlasů ode-

vzdaných v Douglas okresu při
volbě 5 listopadu Většiny zvo-

lených úřadníků jsou tyto:
Nejvytsí soudce — Sedgwick

řep 1734
Ředitelé university - Calkins

rep 1728 Ernst rep 1736
Státní poslanec 10 distriktu —

Battin rep aiao
Šerif - Power íus ia6o
Ukresnf soudce - Viosónhaler

rep 1590
Okresní klerk — Millerfus 3a
Okresní pokladník — Elsasser

fus 154a
' Listovní — Dcucl fus ic8

Koroner — Brailey rep a 080

Školdozorce — Bodwell rep
2198
Měřič — 'iJquist rep 1243
Komisaři — První distrikt Wa-terma- n

rep 1461 druhý distrikt

Conoolly íus I97čtvrtý distrikt
0'Keeíe fus 476

Policejní soudce Omaha —

Znáte starou anekdotu o velbloudu— jak
tíi filosofové uslyševše o tomto zvířeti

rozhodli se zkoumali je Angličan prohlí-

žel pilně folianty Britického musea aby
se-n- al co řečero tam o zvířeti Němec vešel

do své studovny uzavřel se zapálil si dým-

ku a započal vybavovat! pojem zvířete z

vlastního poznání svtfho Fraucouz odebral

se do Sahary aby je viděl

r

Vyslyšeli jste o "Nebraska" Četli jste naše czoámky
avšak mnozí z vás neznají nás jak by měli Proč nepřijdete
a nezříte Nemůžete-l- i nás navštívit! osobně pošlete si pro
náš katalog Naleznete malého oděvního učitele ochotoého

k
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kářský turnaj o ceny v neděli dne

34 listopadu u Johna Ondráčka

— Ze Cedar Rapids la doiel
oá v neděli dopis oj p Franka

Hromádky jejž pro obveselen

ČteniřsUa tuto přinášíme v do

slovném znění: "Pokrok Západu
Omaha Neb ránové jen pozor
co t piletě v tom vašem špina
vém plátku Vy píšete ze jsem
zloděj a Že jsem nezaplatil od

mého nábytku To jest lež Já
mám Recetved 10 íull na 8 50
každému co jsem byl dlužen

jsem zaplatil Nábytek patří mým
dětem peníze byly na mé jméno
na First National Bank v Omaha

moje žena byla při tom když tam

byly uloženy a věděla vše co se

děje Já jsem ji nechtěl okrást
neokradl jsem 11 ani o cent ona

mohla být se mnou kdyby sem

nebyla přišla s výhrůžkou že mne

zabije a seoe taxé a z jailu mne

nechtěla pustit až jsem si sám

pomohl A teď ví že chybiU ž

neměla poslouchat žádného jiného
než jejího muže a ne vás bafalko
vé omažštf vy jen rádi bafáte do
měsíčku a nic v tom Opravte to
ve vašich novinách neb vás budu
žalovat na utrhání na cti Vám

jinému žádnému není nic do mého
businessu a jestli neopravíte chy
bu co jste uďáli tak se pak bu- -

1 w v # t v
oem viaet ia taxovou spinu si
na sobě nenechám Čekám 30
dnů a nic déle a pak se budem
vidět v Omaha Neb S úctou

Frank J Hromádko 1007 —8 ul
a io Ave Cedar Kapids la' —
Nu tak vidal Máme na krku žalo

bu pro urážku na cti ježto nelze
nám odvolati ani jediné slovo 3

toho co jsme o případu tom na

psali— V "Slovanu Americkém'
ze dne 15 t m jsme se dočetli:
"Minu e přinesli jsme zprávu že

Frant Hromádko z Omahy byl
zde zatčen jsa ženou svojí obvi
něn z velkokrádeže Sudí Tbomp
son v Marion byl požádán aby
vydal habeas corpus listiuy
Hromádko propustil Předevčí
rem přijela sem jeho žeua Pře o

žádost tu byla líčena ve středu a

sudí vězně propustil a ten navrá
til se k svým dětem Paní Hro
mádková která tvrdí že muž pro
dal její majetek za I1200 vzal

peníze a opustil ji nalézá se na

policejní stanici protože nemá

peněz aby šla někam jinam"'

Sylvestrovskou zábavu s

pěkným programem uspořádá čilý
tábor Nebrasská Lípa č 183
Dřevařů Světových v síni Hrocho-
vě

— V pondělí ráno krátce před
svítáním navštívili lupiči tři hostin-
ce a jak se podobá provedeny
byly loupežt těmitéž osobami V

hostinci Buch Keitha na 12 a

Farnam ul uloupili zlaté hodinky
a diamantovou jehlici v ceně asi

řioo jiného se nedotknuvše V

hostinci Petra Nelsona na 11 a

Farnam ut vybrali z registru dva-

cet dva dollary a v hostinci James
Boylese na 11 a Douglas ul- - vzali
si I13 z peněžní zásuvky Policie

po lupičích pátrá

— John Leichenberg jenž v

sobotu propuštěn byl ze státní
kázníce v Lincoln kdež odseděl
si trest jednoho roku pro loupež
zatčen byl v pondělí v noci pro
opilství a nepořádné chování Při-

šel do Omahy aby oslavil zde

propuštění své na zlatou svobodu

— Velkoporota distrikt ního
soudu jež zasedala od 6 listopa-
du dokončila jednání své ve čtvr-

tek a odročila se podavši několik
obžalob

— Šerií Power rozhodl se jme-nova- ti

Adama Sloupá svým příru- -

čím na místě S- - B Letovského

jenž úřadu tcho se vzdal Pan

Sloup nastoupí místo své 1 příští
měsíc

— Ve čtvrtek skončena byla
posmrtní obhlídka novorozeněte
Antonie Kadlecové v úřadovně

koronera a pcrota vynesla rozsu

dek že dítko temřelo uškrcením

zaviněným obvázáním hedvábného

šátku kolem jeho krku osobou po
rotě neznámou Kadlecová jest
nemocna a nalézá se v ošetřování

matrony na policejní stanicí Až

se uzdraví bude proti ní podána
žaloba pro zavraždění dítka

— Podomní obchodník Sam

Goldberg bydlící na 10 a Ban
croít ul přisel k vážnému úrazu
v pátek odpoledne když jel v po
voze svém s vršku Dodge nlmezi
tg a 17 ul Brzda u vozu vy

pověděla službu a následkem toho

vůz s těžkým nákladem nemohl

býti koni zadržen Když pak jed--

nomn koni přetrhl se návojník a
voi padla dolů sjížděl s velkou

rychlostí s vršku dolů až konečně
zarazil se o hromadu kamení n
nové pošty Výsledek prudkého
nárazu byl ten Se Goldbergovi
přeražena byla dvě žebra jeden
kůB pořezal se o ostré kamení a
vaz byl rozbit

— C F Heřmánek grocerista
v c m 6 Wuliam uL — telefon

3 217a má největší výběr ve
zbolf pro domácnost jako: porce-
lánové skleněné kamenné želez
oé plechové ozdobné a veškeré

byla v jedné noclehárně na 11

Cam ul aaletá Matilda Sowerso

va jež před oějikým časem zatče

na byla v St loseph pio oloupení

jistého muže o $60 avšak pozděj

propuštěna byla na svobodu pod
zárukou I500 kterouž za ni složil

otec její Ben Sowers Odjezdem

dcery své do Omahy znepokojen
byl otec do té míry že požádal
letí zatčeni a v pondělí přijela si

pro ni "úřední osoba" ze St
joseph

— šestnáctý výroční ples dam

ského sboru Vlastislava č

J C D odbývati se bude v So

kolovně dne 11 ledna a nikoliv 1

ledna jak jsme minule omylem
oznámili

— Kdo je milovníkem chutnéh
žitného chleba dobrých koláčů
rohlíků a vůbec vSeuo pečiva je
do oboru pekařského náleží nechť

neopomene zastavit ne u Adolfa

Svobody č 1420 Williams ul tf

— V pátek me?i 8 a 9 hod
nou večerní vnikli 1 piči do obydlí
Ernesta Newhouse č 2429 Ha
milton ul když rodina byla někd
návštěvou a uloupili tam několi
skvostů a něco starých mincí
V pátek odpoledne navštíven byl

příbytek pí Wagnerové bydlící
č 15 18 Burt ul neznámými dosud

lupiči kteříž však po marném hle
dání cenoých předmětů odešli bez

kořisti

— Ve schůzi Central Labor
unie ve čtvrtek večer odbývané
přijata resoluce aby v případu že

by guvernéru udělena byla nejvýš
ším soudem moc jmenovali členy
požární a policejní komise iělni
cké unis schválily jednoho člena
svého pro místo na komisi té

aby záležitost ta předložena byl

guvernéru itonecne usneseno
aby svolána byla zvláštní schůze

kdyby vrchní soud tak rozhodl

aby člen ten byl schválen

— Opět máme o jeden český
obchod v městě více Pan Frank
Jun jenž po více let zaměstnán

byl ve chvalnž známém řeznickém
obchodě Bratří Kunclů na již 13
ulici otevřel svůj vlastní řeznický
uzenářský obchod v č 2206 již

16 ul zrovna na Dorcas ul

odporoučí se ao přízně ct krajanů
V obchodě pana Juna obdržíte
vždy maso prvé třídy výborné
zboží uzenářské doma zhotovené
Navštivte jej a přesvědčíte se

14x4
- V distriktním soudu projed

návána byla po čtyři dny žaloba
Williama Datona proti Bee Buil

ding na náhradu $25000 za pora
není jez ntrpei pri prací kolem
nákladního elevatoru Svědectví

strany žalující bylo vyslechnuto
obhájce strany žalované dal návrh

aDy rozsuaek vyaan byl ve pro
spěch strany jím zastupované
Dříve než mohl soudce o návrhu
tom rozhodnout! požádal žalobce

vyhození soudu 1

— Minulý Čtvrtek přihnal se na

policejní stanici x 4 letý chlapce a

žádal o rychlou pomoc lékařskou
V I fťa v str

ježto pry maiy bratříček jeno se
dáví V patách za ním hnal se
stanici zástup žen a dítek a v čele

jeho hnala píačícížeDa' nesoucí
v náručí třlíetého chlapce Ježto
náhodou lékař nebyl po ruce vy-

konal na malém pacientu operaci
policista Dan Baidwin jenž po
malé chvíli vytáhl z hrdla chlapco
va tři artyčoky svázané nití Za

chráněný chlapec jest synem J
Severinse z 12 a Davenport ul

— John Saff jenž rozváží gro- -

ceru pro A Petersona na 27
Leavenwortn ui svržen byl ve

čtvrtek ráno s vozu a nebezpečně
na hlavě se zranil Saff jel vý
chodním směrem po Georgia ave
a u t křižovatky rark avenue
vrazila pouliční kára do zadní čá
sti vozu jeho Vůz byl převržen
a nešťastný vozka dopadl na dlaž
bu tak prudce že byl omráčen

Byl dopraven do sousední lékárny
kde dostalo se mu lékařského
ošetření Lékař doufá že se Saff
v brzku uzdraví

— Ve čtvrtek večer odbývali
demokraté Douglas okresu schůzi
v níž přijali jednohlasně resoluci

aby guvernér Savage byl požádán
o svolání zvláštního zasedání le- -

gislatury státu Nebraska za úče

lem přijetí dodatku k ústavě kte-

rýmž by počet nejvyššícb soudců

byl zvýšen
— Harry bpeits zatčen byl ve

čtvrtek večer pro krádež bicyklu
náležejícího Fred Hurleymu z č

1427 sev 17 ul Spelts nabídl

odcizený bicykl jednomu majiteli
zastavárny na Douglas ul za %i

čímž vzbudil jeho podezření Krát
ce potom byl Spelts zatčen

— Charles Johnsonsekčnf děl
nik střelen byl ve čtvrtek asi o 1

bodině ranní do pravé nohy Henry
Arffem hostinským na 54 a Center
ul- - Zraněný muž dopraven byl
do presbyteriauské nemocnice a
Arfl byl zatčen a uvězněn Mezí

oběma muži panovalo již po oěja
kou dobu nepřátelství ježto prý
Johnson všímal si příliš mnoho

feny Arffovy

Zastaví kaicf a edstraif aastsieif
Laiatlr BrOBO-Oatn- lo TaMetf rlíí aaMateni ta daa Mart táti-- ii aeslallia Oaaa

první třídy vlMtal

Fr Semerád
na rohu 16 a William ul

ÍUiof Mettfkv ležák ititle ntčopu
Pravé plzeňské s pravovorefnébo pl

Tovaru s Plznft jak by smet

Výtečné doiitnfkv kořalky a likéry 1

vfteobecné inKraá Korbelová vína

Teplý zilkuiek obdrží každý vždy
Ta neJlepM a neJaolidoeJSf obiluba

arajaDuia zajment
riljiTitt a přeivčdčte se

Tel 21U Frank Semerád

se uchopiti nůž za rukojeť a Že

šílenci ostří jeho drásalo ruce pře
ce poaaruo se tomuto noze se

zmocnili Mezi zápasem svalili
se oba muži na podlahu a srazili
se stolu nádobí při Čemž Buer

neustále volal soudruha svého

Bergstroma na pomoc Šílenec

vyrvav Buerovi nůž vzchopil se se

země a počal se bodati zuřivě do

hlavy krku i prsou Na to nůž

zahodil a uchopiv sekyrku vyběhl
zadními dveřmi do tmavé noci

Rychle proběhl dvorkem kolem

Bergstroma a několika sousedů a

dle svědectví jich sekal se sekyr
kou do hlavy Asi v deset hodin

ráno přišel ďo úřadovny koronero

vy příručí šerifův Jones se zatýká
Čem na Millera jejž předminulé
úterý Buer a Bergstrom na něj vy
zvedli za tou příčincu aby Miller

dopraven byl do blázince Miller

jest týž muž jenž před dvěma mě-

síci pokusil se v Plattsmouth o

sebevraždu podřezav si krk nožem

Jediná příbuzná jeho Matilda

Ogelsonová bydlí v Genoa Neb

— V pondělí odpoledne zabá

jeno bylo slavnostním spůsobem
kopání základů jo omaŽské Audi

torium Na staveništi shromáždili
se členové starého i nového sboru

řiditelů společnosti Auditoria s

předsedou Sanbornem v Čele San-bor- n

proslovil krátkou řeč a na to

vhodil do okrášleného vozu lopatu
hlíny Příkladu jeho následovali

jiní členové sboru řiditelů a brzy
byl vůz hlínou naplněn Na to se

zástup odebral za zvuků hudby
do Orpheum divadla kde v slav-

nostním programu pokračováno—
Slavnostním řečníkem byl guver-

nér Savage

Tři osoby utonuly
Z Duluth Minn se ozoamuje

že včera v 10 hodin večer v zálivu

utonuli slečna Belle

Woodsova Charles P Valleocy a

Stanley McLeod Klouzali se na

bruslích a zajeli do díry v ledu

vysekané Lidé v sousedství by-

dlící pokusili se sice o jich zachrá
nění avšak mladí lidé byvše za

chváceni křečemi v několika oka

mžicích zmizeli v hlubinách

Rodina zavražděna

Mrtvoly A P Wilcoxe man- -

želky jeho a dvouletého synáčka
nalezeny byly včera v jich obydlí
Downey Cal asi 12 mil od

Los Angeles Všechny mrtvoly
byly hrozně zohaveny a veškeré

známky nasvědčují tomu že vra-

hovi neb vrahům kladen byl tuhý
odpor Nešťastné oběti byly nej-

prve zastřeleny a pak nožem v

pravém slova smyslu na kusy roz

řezány Vražda spáchána byla před
dvěma neb třemi dny Po vrazích

nenalezena pražádná stopa

Miuulý pátek zastřelen byl
dřevorubec William Walsdorf za-

městnaný na Jump řece blíže

Chippewa Falls Wis

V Newport Pa srazil se

rychlík dráhy Seashore s vlakem

nákladním a při srážce té byl to-

pič usmrcen a strojvedoucí smrtel-
ně zraněn

Blíže Orchard Ida udála se

minulém týdnu srážka nákladní
ho vlaku s výpomocným parostro-je- m

při kteréž dva železniční zří-

zenci byli usmrceni a tři raněni

Zprávy osobni
—m—

— Ve středu přijel do Omahy
Fr Pop z Weston Neb s ne

mocnou manželkou svou jež byla

pátek operována Jak nám p

Pop sdělil v sobotu přestála pí
Popovi šťastnou operaci a jest
oprávněná naděje na brzké její
uzdravení Potěšeoý přítel nál
odjel v sobotu domů s pí Patla
lovou chotí Leop Pallata z We-st- on

jež rovněž byla operována t
nyní uzdravená vrátila se v kruh

rodinný
— V nemocnici sv Josefa na

lézá se krajanka pí Dvořáková od

Brainard Neb jež po šťastně

provedené operaci jest na cestě k

uzdravení — V téže nemocnicí pro
vedena byla operace na pí Kun
cové z H illigao

7áih VB tV trní rlaoT Záchvaty a

Maln atfraof Dr K toe'a area Norr
Haatorar Zailata pro au w laacr aa tkoa
ka Obdrtit 11 adanaa f)r K Kila Lul

Ml Area S-t- Palladalaala Pa

íiíaAÁ dotirfa ikaViaf pekarSCa leaaaktalaaaatlataáBiadob
roa a4a Blaata ta a CHAS KBIPCLT
Waat Polát Aab Maa

5bfaa kreKao krf aa au

má ve v aracl Plat M

krf eelTrok Dobré mino pro BofadBéBo
(lovtka Pflblaat ataaed a fraak Bakala
CoMas Waafc

—PŘIJME SE sruíoý dělník k

ekánl masa na stalou práci v řez

nickém obchodu Bratří Kunclft

1344 jiinl 13 ul i6x

—- V neděli kolem 4 hodiny
Odpoledni přišel k smrtelnému
snad úraau tiletý John Stump
maier syn pí Anny B Stump
maierové 1 č mi Blaia ulice

Chlapec hrál si odpoledne 1 něko
lika soudruhy blíže" Dominion ul

Když pak se hoši hry nabažili 1

pomýšleli ua odchod k domovu

pohřešili pojednou soudruha

Stumpmaiera a John Ross jal se

jej bledati Konečně nalezl jej

pooiue trati t s m aranv na

JÚpatí Dominion ul s levou nohou
rozdrcenou Těžce zraněný hošík

dopraven byl v povoze do nemoc
nice sv Jostfa kde mu pozdě ve

čeř rozdrcená noha byla nad kole
oem odfiata Nebohý chlapec
sdělil že chtěl přeběbnouti trať

před blížícím se vlakem byl však
tímto zasažen srtžen k zemi a

noha mu přejeta Stav jeho jest
povážlivý
' — Ve čtvrtek večer odbývána
schůze zástupců průmyslových a

obchodních spolkl z celého Dou

glas okresu jež svolána byla na

podnět bursy pozemkové za úče

lem pojednání o změně správy
městské a okresní Jak jsme již

onehdy se zmínili jedná se o

sloučeni těchto dvou těles pokud
jich správy se týče čímž by se

vydání na jich vydržování ohrom
ně zmenšilo Rozhodne-l- i se vět
šina zástupců ro změnu tu bude
utvořena stálá organisace jež o

provedení plánu toho se postará
— Osoby čekající jednoho dne

minulého týdne v předsíni místno
8ti v níž spolková velkoporota
zasedá byli svědky zvláštního vý-

jevu Před velkoporotu povolán
byl jakožto svědek Anthony Ma-

rova z Alliance Týž jest raněn
mrtvicí a spolkovému maršálu Jalo
to mnoho práce než dopravil jej
?o soujní síně Čekal na Marova
na nádraží a musil jej odnésti do

' kočáru Ve spolkové budově
' umístěn byl Marova na kárku na
níž se vozí poštovní pytle a m

vytažen do čtvrtétt? po-- í
chodí načež dopraven byl dn
síně kdež velkoporota zasedá
Marova obvinil jednoho člena ro-

diny že otevřel dopis na něj
adresovaný bez jeho dovolení
'Podaném svědectví dopraven byl
dola týmž způsobem
— CHCETE-L- I SI vypůjčili

peníze na omažský zlepšený maje-
tek nemovitý při nejnižší míře
úrokové a ta nejvýhodnějších pod-
mínek navštivte Garvin Bros
1604 Farnam Sir Commercial
National Bldg Omaha 14

-
--— Tábor Nebrasská Lípa c

183 W O W uspořádá skvělou

zábavu na Sylvestra v síni Hro-

chově: Zábavní výbor pracuje
na sestavení pěkného programu
jenž uveřejněn bude později i s

dalšími podrobnostmi členové

doufají že přátelé a příznivci
- Lípy v hojném počtu

do této zábavy Sylvebtrovské se

dostaví 16

— Oznámeno nám členem škol-

ního výboru p J Koláčným že

tah na hedvábnou deku darova-

nou sborem Vlastislava č 29

J č D-- né

Škole odbýván bude při plesu
dámského sboru Boleslava o ame-

rickém posvícení

— Krajané pozor! Známý a

- oblíbený hostinec na 1 sté ulici

vedle "Creightonova Orpheum"

vlastněný dříve známým Rudy
Havelkou vlastní krajan neméně

oblíbený Louis Máchal dloub' c--

tý sklepník v místě samém H sté

zajisté že přesvědčí se že obílu-fa- a

u něho jest ta nejlepší neboť

každý usměvavou tváří odchází
odruď spokojen Řízné pivko stá-

te na čepu a což ty doutníky a

likéry ty nejsou k předstiženi
Pravé plzeňské a chutný zákusek

stále na ruce Přátelé a známí

zajisté že zastaví se u něho "na
ieJnu" kdykoliv na cestě do mě

sta kolem místnosti jeho se ubír-
ali budou : tf
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— Policie omažská vyjednává
policii z Kansas City ohledně
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Omaha Sanilarium

českV léčební ústav
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cliniiilckct) uraif'i dle pMluienébo tp&tubu
Velkí lin k léiVnl vixjon ipíitobj
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Kráaui pukoje pro DKUiocné Nemocni mo-

hou ne ttrnvoraU na nif-t- ě a dotail rikert
upairenl neb mohou docliiceil do líturu k lé-

čeni i meata
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Železné zboží kamna a
domácí nábytek
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Objedaávkr paitoa se vyřizuji

HAYDEN BROS
16tá a Dodge ul

KORTH-WESTE- RN DRÁHA

~ zkrácení času

zlepšená obsluha
2 listopadu

Denní cbicasik tvláitní vlak vyjlídl
v 7j ríoo m(ai ? 7O0 ráno T toai
aWba pHJitdi U CktVaff

Denní St Paul Kapli eipreeanf vlak
vyJUdi v 7:10 ríoo místo v M f t
VrfMipřyiMl éa8t Paal-M- pl

ČU Overlasd limited do Cblraga v
Ttó Teřřr tni iarí wj paaan DIrko
rychleji jeda aa aipad s Chicaga do
Omahy

Morth Weatera to mfile uřiniti
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— Předplácejte se na Pokrok
Západu pouze lioo roínř

i atiy vám úplné poučení dal
obchodovali

Každý
jest udiven
neobyčejnou lácí odévo

Vyprodáváme zásoby koupené
oděvního velkoobchodu

LEVY ROSENFIELD CO N Y

Výprodeji tomuto není podobného
v dějinách prodeje v malém

AMSBBBbM

řJQžske$15celoFloĚne oMekv

$598®- -
Tyto obleky dokonale padnou a

zhotoveny jsou dle nejnovějších
střihů z výborných látek Každý
odkupník kterýž zkouší některý z

obleků těchto učiní poznámku:
"Nuže to jest oblek isdollarový
není-li- ž pravda?'' —a skutečně ta
ké jest Neopomeňte zaopatřiti
si jeden z těchto obleků Výběr
jest dosud úplný avšak 5000
obleků nevytrvá dlouho Ar Qfl
při této ceně QJgO
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v sobotu 28 listopadu 1901

v síni p Fraňka na 20 a S ul
v South Omaze

Při plesu účinkovat! bude vý-

tečná hudba p K rank a
O pblnoci podávány budou ho-ítft- m

chutné lákutky

Začátek v 8 hodin večer

Vitupné: - Ooba 25c

V ňctí ira -- Vybei
tostostostostostostostostostosioitoito

Zhotoveny pro vás
Jeat tento roadll nesl pravml a nmilml
aby — vím Jjeat Kel nteo o poalednějllob
MMeU dM aívod o Jich velikoatl barvé atd
a ony DeboU Jaoa iploi BeamaFltelay

Naše zuby SfOTřffiSartftr
v VjrkonávaJI vecbaj rfkoa pravoa
tuba a aemoBoa bjfti objereny

BAILEY zubní lékař
til Paxtoa Blk M a Panaa

DámekáolMluha Telefon 10

Předplaťte se na

PoW Západu

pouze 0100 ročně

Berka rep 195

Policejní soudce So Omaha --

Kinney fus 649

— John L Kind z CreteNeb

nastoupil ve Čtvrtek ráno místo
učitele němčiny na zdejší vyšší
škole Služné jeho obnáší mě

síčně 80 dollarů

— Ve schůzi southwest Improve
ment klubu ve středu večer od

bývané schválena byla zpráva vý
boru kterýž určil k formálnímu
otevření viaduktu na 24 ulici

čtvrtek 28 listopadu (den díků

vzdání) Obřady zahájeny budou
o 3 hodině odpolední a pozvány
k nim budou městští úředníci

Omahy a So Omahy členové
oroažské bursy pozemkové a jiní

— Swan Swanson dělník by
dlící na 52 a California ul spadl
minulou středu se Sebříku před
Omaha Furniture a Carpet Co

těžce se zranil na hlavě Téměř
hodinu byl v bezvědomí Lékař

jenž raněného muže ošetřil vyšlo
vil se že lebka jho není roztří
štěna a že Swanson se uzdraví

— včera rano pokusná se o

sebevraždu otrávením v Dellone
hotelu 1 9Íetá Blanche Prayova
dcera Johna Praye dohlížitele na

vozy Union Pacific dráhy Zoufalá
dívka neznajíc účinky jedů poži
la nejprve obsah 2uncové lahvičky
chloroformu a na to osminu unce
rozředěného strychninu Chloro
forra působil jako protijed proti
strychninu a dle náhledu lékařů
má dívka této okolnosti co děko
vat že bude na Živu zachráněna
Jtslancne ťrayova bydlí s otcem

svým v čís 142S Martha ul a od

srpna zaměstnána byla v obchodě

Hardyho V pondělí v poledne
odešla z obchodu a přišla sama do
ueuone noteiu kaez zapsala se

jako Jessie Johnsonova z Fremon
tu načež jí vykázán byl pokoj
Včera kolem 10 bod dopoledne
nalezl ji posluha v její pokoji leží
cí v bezvědomí na lůžku Rychle

povoláni byli lékaři a tito z nale

zených věcí seznavše že se tu

jedná o otravu dali jí protijed a

zároveň vyčerpali jí jed ze žalud
ku Asi před rokem zemřela jí
matka což ji velmi trápilo a před
nedávnem nepohodla se prý s ji
stým mladíkem Má se za to že

pro ty:o příčiny chfěla dívka Život

svůj utratiti

— Minulou středu v 7 hodin

ráno nalezena byla ve voze urče
ném k dopravě pian v č 191 5

California ul mrtvola' 481etého
švédského dělníka Petra Millera

Ježto na mrtvole shledány byly

rány mělo se za to že se tu jedná
o vraždu později však zjištěno že
Miller spáchal v prudkém návalu
šílenství sebevraždu V týž den
kolem 2 hodiny rannf probuzeni
byli Gust Buer a Peter Bergstrom
bydlící v zadu č 1604 Cass ul

hrozným rámusem ozývajícím se

obydlí na druhé straně chodby
Buer vstal vešel do sousední
světnice a rozsvítil lampu Sotva
že tak učinil otevřely se dvéře
svčtnine z níž prvé lomoz se ozý-

val a polonahý muž jehož celý
zjev Věstil šílence zamířil do svět
nice v níž se Buer nalézal Síle

nec bnal se přímo ku stolu na
němž ležel velký nůž avšak v

témž okamžiku Buer postřehnuv
úmysl nešťastníka skočil též ku

stolu a nyní nastal mezi oběma
muži zoufalý zápas o nůž ten
Vzdor comu že Buerovi podařilo
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