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It illtflstvl vrahem
O laslfelil vjsuk soudce Upton
iimuiiicno rolníka Torna Stewar
ta Soudce vydal na tohoto (stý

Ve Wssliingtnoii O rastMil v

ponlMI Louis Mnrtíicld avnji I- - nu
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ

Přehled zo hvřtai)olltlrIií'h( 11 kronikumlutí
kse na ládost jího syna a kterým
se iatMený pohádal a pak popral

jejím stiávntm don i nsiVl Siá
clisl si!bvtsltln Moriíirld pro K vnu politice Stewart byl tvrdýi
pimm i v na parou 1 Maitince a

republikánem ale v ůtrruícli vol
bách poprvé volil demokraticky

řotkifctlerovo aaJrleal
"

t)!rvý ttnit v tě hlo dnech
ontnil e ivýlíl tm 1 olt pro
ifckiip i(ky na gsllonu o 1 cent
Pro ioil( liovsicli! mámená to
výspnl na gallonu o 1 Ji Centu
Toto oinániMié av)tnl přinese
lnutu nrméiiA o 110000000 více

plljmů Ooposud tato evýUnná

retu platí poiuo pro pďčisťovsný
Oli'ji poněvadž visk obyčejně ta
kové zvýlcnl následuje i pro míro

výoh j tiilrusl zvýlwnfm surového

olcjn vydělá dnlftlch f 10000000
Za lántěrku ku avýSrnl vzal si

trust to In prý olejové prameny
velmi málo nyní vydávají

Zločiny

V úterý časně ráno nalezena

Z WtfthlMtORn Cannon svolen mluvčím H kon

(třesu Nii'( dům sít ei I k rfytkU utntnl Panamy — ptoa ol
coz mu syu vytýkal Ze slov

phllo to do klížku a syn dostsvS"iUní v poledne načež klrrk

tdá se fe (in spáchal tt strachu
že budu posilu čpěl nittinť byly
již činěny k lomu plíptavy Ne-

šťastná iena svlls 1 mužem kou

lalý b ncřli mu pndli hla Hyla
vrahem řísnuta do Čila a pravá
ruka jí spálena V pondělí pfrds

několik nebezpečných rsn prolitáMcDowrlI zavolal Členy k pořádku

na frfmrtků vyiovujt i uhlai

tHtrgii kx difUma ihtrýi t Sama
—Ptetttt Kolumhf —Xoié i r

sil to nechá otce zatknouti a takéa po přečteni presidentova posel pfod soudcem Uptonem odpřísáhMvl zvolen byl Cannon mluvčímJfitmiiánl i Panamon e ftůplavnt nul (stykač na něj jakmile seTato volba přijata byla s ohrom
tom starý Stewart dověděl vzká

ným potleskem který iposohil
růměuec ve tváři stařičkého kon

zal soudci že ho oa potkání

dnem domácí pinl slyšela ji voleti
o pomoc ale nemohla se k ní do
stali poněvadž dvéře byly zamče'

ny 1 vyběhla na ulici kdež po
Žádala strážníka a několik lidi

zastřelí a když se oba v pátek
potkali na ulici promluvili spolu
několik prudkých slov a V tombyla ve Sprmgfield IlU hrorně

gresníka Cannon jrst velica po
pulárním i u demokratů

V každém státu a území rozdá

vají se nyní semena zahradní y

zohavená mrtvola mls Jri čcmoíUké ►soudce vytáhnul revolvere vystře
aby Sli nspudené pomoci avlak

žádný nechtěl tsk učinili I vrá-

tila se opět do domu a křičola na
dívky Leony Grandcryové na k Zkuste Jo a doznáte pak snml fe JbU) Inliodnějtflio piva nepili 47m8lil na 'Stewarta a okamžitě hotinrnnem množství looo tun kraji v uličce při obchodní části
měita Hlava mladého děvčeteTato semena pochází ze zemědíl Mortficldovou aby jen ae jettě ití 9i r? i9 O Jt & ft ří j i jft rti it

usmrtil

Několik ptáčkS v pasti

imhmf — akájtnt knitgrttu —

Cannon tvatt mfavilm — Kotdd
vdnl itmtn

Vypuknuti povstání v Pansmě

odštěpení tito od Colombie
ani v ncjmenílm vládu

Spojeoých Států Stát Fanama
skládat všechnu budoucnost ivou
na zbudování průplavu a povstání
toto jest přímým následkem za-

mítnuti smlouvy psnamského pro-

plavu vládou Colombie

Jak jsme v naSem redakčním
článku předvídali uznala vláda
naSe neodvislost Psnamy formál-

ní President byl donucen k

tomu stavem věc! v Panamě a v

ského odboru Minulý kongres byla od neznámého vraha oa kuši mmaamumrmaučinil na semena povolení $270 rorJUpána a skoro úplně blátem V St Paul Minn byl'
zatčen jistý Kašpar I Ernst

bránila Že policie již jde V tom

vnak padly dvě rány a hned na to

padly tři dalíl a když dvéře byly
vypáfeny oba manželé nalezeni

pokryta Policie pátrá po besti000 a rozdáno bude 45 milionů
balíčků Každý senátor zástupce álním vrahu ale nemá po něm ani jsa obžalován katolickým knězem

Metzlerem ze Chippena Fallabyli mrtvi nejméně! stopy — V Muskegon
a delegát v kongresu obdrží 13500
balíčků na rozdělenou mezi své Wis pro vylákání peněz pod faMích zastřelil Charles KastořiBitka rudocny

V pondělí večer obdržel guver
lesnými pfedstírkami Ernst byl

rVMrj?I'jto nit iiílhloit Jmu!
alili'iluf lo il srycli phlirail na ulili a otiJiMlncJle sl

Orescent uhlí
Hnile vás nyní stáli uuWt

SOUTH OMAHA ICE & COAL COMlANV

paní Kllen Leonsrdovou hospo
voliče kdežto odbor sám rozešle

jich 700000 svým dopisvatelům a Uán pod záruku £4300 avšak runér VVyomingu zprávu o boji mezi
Četou Crow Indiánů vedenou

800000 státním grandžím a dal
dyni svého Kletého otce Vrah

jest 43 roků stár a když byl
zatčen vyslovil se Že je tomu

Colonu kterážto místa nalézají se
čitelé jeho patrně se obávali le
má Ernst zaječí myšlénky a protoslch několik set tisíc bude iich Charlesem Klkem a Četou z okre

posláno povětrnostním úřadov su VVeston již stál v tele ficrií W

v rukou prozatímně vlády Úřed-dnf-

kilombičtf buď uprchli
aneb nazají se ve vžzení kolom- -

záruku vzali zpět a Ernsta ode
vzdali do rukou (Šerifa Jedním s

rád že Leonardovou zabil poně
vadž prý měla na otce vliv a způ

nám aneb vládním pokusným 14—2Tolclou !I73II Miller Bitka mezi rudochya Ml a Mouth Jllth Hlruotstanicím těchto ručitelů jeut sám ívakr obsobila že mladší julio bratr bylbické vojsko odtáhlo a na isthmu- -

minulý týden z domova otcem vy

Šerifovou četou strhla se v sobotu
k vftči-- na potoku Líttle Ligh-nin- g

50 mil na sever od Lusk povízen Lconardová prý měla
su nebylo jiná vlády leč oné za-

vedené pokojnou revolucí Ná-

sledkem uznání republiky panam- -

žalovaného Jak z předběžného
vyšetřování vychází na jevoErnsl
vylákal na mnoha li Jech značné
sumy peněz se blibem ie je pro

KRONIKA UDÁLOSTÍ '

ZáchvěV zemí
Miller a jeden z jeho příručícb ja Zvláštní sváteční nabídkatu 5c ní že ji očekává nějaké neště

stí a připravovala se na odchodské požádal kolornbický vyslanec tié uloží na dobrou jistotu a vysoSt Lom pocítil ve středu dvaDr iIrt:srB o provodní listy

kož 1 tři rudoíí v bojí padli a ně

kolik jirých je raněno bitka za-

viněna byla rudoi:hy kteří poru-
šovali honební zákon a stříleli

ké úroky Mezi ošizenými nalézá do 5 ](3d na 1903otřesy země První t nich trval
Zločiny při volebním osudí

Několik bani'itú patrně přívr
K 1

přeruí' se Soustátím
se mnoho katolických knéží kteří

(lip cké styky
asi pět vteřin druhý asi dvě minu

ty Otfes tento byl nejvíce poci
Ernstovi svěřili své soukromé úZahraniční odbor zaslal vrchní

ženců k smrti odsouteného vraha

Jetla který z pomsty zastřelil i kvart Port WIno nb 1 kvart lílack- -dokonce i dobytek a ovce Šerif 1

četou vypravil se za nimi a zajal
spory a odhaduje se že Ernstfován ve vysokých obchodníchmu kooiulu v Panamě následující tímto způsobeni vylákal nejméněprávníka Marcuma použilo v Leindiánské ženy a pak jal se stíhalibuJovách a drnčení oken a kolé-

bání se budov naplnilo strachem
notu: "Lid na Panamě zdánlivě

jednomyslně zrufiil své politické
xington Ky volebního rozčilení H200ooo L tijt spluomocnil avé

ho práyníka Johna D 0'Driensk pokusu zavraždit kap Ewenamnoho osob Vládní budova ježmíry i republikou Colombií a

četu 25 bojovníků 'Na pomoc le-ri- f

jví vytrhly Čety z Lusk Don-gla- s

a Newcastl Občané z po-

slednějšího města požádal! guver

aby prodal dvě obchodní jeho bujest postavena na kůlech zaražeiil ntodvialoat na sebe Až se který byl hlavním svědkem proti
feudistům v Jackson Dvanáct ran

berry Z1UHMA pí] kažM gnllonovd
objedinívco kořalky

4ií tarlísUT8"KrStLUsfflížilii
se aArtiAou o naprosté čistotě pro potřeby rodinné

S S Goldstrom 18011U1 Omalia Neb

dovy mající cenu ájooooo naoých do písku byla otřesena odpřesvědčíte že jest zařízena oku
nichž ale vidu: dluh 1170000 —vypáleno bylo na Ewena z uličkytečná vláda republikánského tvaru néra aby poslal vojsko proti

základů až po střechu Spojení la

lefoníckébylo v budově přetrženo

I

li
ale jerf dvě zasáhly ho do obleku - V Pittftburgu minulého týdne chtělrudochům Ule pozdějších zpráv
V Louisvílle strhla se li volebního Skončili samovraždou Elroy STaké v Mernphisu Tenn byly vychází oa jevo že přepadení ru

Platt kontraktor ze St Louisů

bez podstatného odporu od je l

ho vlastního lidu ve státu Pana-

mě vstoupíte ní ve spojeni ja-

kožto se zodpovědnou vládou
ťi žerní a budete k ní pohlíželi

pocítěny tyto dva záchvěvy avlak
ani zde ani v St Louisů nezpůso

dochů od Scriíovy čety bylo úplně
neoprávněné Indiáné zceli klidně

0

Velkoobchodník lihovinamijak nyní vychází na jevo učinil Niilvítll (ili)(ii)(ivkovf
OllC'llld im tipuilO

to proto Že zpronevěřil asi 20

osudí v it wardě střelba t pisto
lí při níž Toni Kiley} demokrati

cký soudce střelen byl do hlavy 1

smrtelně zraněn od jakéhosi Jaku
ba Kriegera republikánského te

beny jimi Žádné Ikody Někteří jeli po cestě ve vozech se svými
000 z kontraktorEké společnosti — Včera v úterý o 10 hodrodinami když byli napadeni alidé po prvém záchvěvu vyběhli

na ulici ale uklidnivše se vrátili t!dopol odbývána byla veselka pueorge Piatta jejímž byl pokladteprve potom so bránili Celá zá
jakožto povinné chránili majetky

životy amerických občanů
udržovati otevřenou dopravu přes

oíkem Otec Plattův následkemriía — V Danville Ky' mladý Václava Janky syna p Joi Jankyse opět do doml Záchvěvy byly ležitoiiť bude důkladně vytetřena
se slečnou Marií Kecbovou dcerousynovy zpronevěry těžce onemocVm Middleton prorazil Fountain

II Hartymu kolbpu revolveru Vác Rechy v chrámu Páufi vtitl před onemocněním v5k vy-

slovit svou ochotu Že bude hledět

pravf vinníci budou potrestáni

Výbuch zásoby nábojB

Na Long Islandu N V vy

lebku a smrtelné ho zranil — V Iirsinard Svatební veselí a hosti
osobně nahradili ztrátu podílní

pociťovány až do Orenady Miss
Též v části lllinoisu byly tyto
záchvěvy spozorovány a sice hlav-

ně v líellevílle a Peorií

Bankéffiv syn ve vážné ofcžilobť

Wíllíain J líonn % Charleston

buchnul ve středu třináctipalcový
na oilliývala se v domě nevěsty
Zvláštní náhodou svatebního ve-

selí súíastnil se též p Jakub Jan- -

ka s manželkou brstr p Josefa

kům společnosti — Pokladník

Lickíng Counly Dank v O llarry
J Iloover jest obviněn ze zpro

náboj a následkem toho vybuchly
léž všechny oslstní zásoby nábo

jů pří čemž lest dělníků byloin syn neiuonatsino tiankera z
Janky z Kíngfisher Oklanevěření několika tisíců dollarů

iloover byl dříve také výpomoc- -pravém smyslu slova roztrháno — V pátek večer zastřelil se
neEťsutnou náhodou i7letýChasoým pokladníkem v Peoples

National Dank a zpronevěření

na kusy a deset jiných bylo víc

méně poraněno Při výbuchu byly
Iři skladiíitě úplně rozházeny a

Tsylor bydlíc! 3 míle západně od

Edgar Vykl si jefitě se dvěma

fondruhy na lov divokých kachen

jeho počala v obou těchto ban-

kách již před desíti roky Iloovertronky rozlétly se daleko Široko do

dovedl vlak tak iikovně knihy když pluh v loďce chtěl k sobě

Prodám svůj majetek který ae
nalézá v Prague Okl Terr v

jednom z nejlépe zkvétsjících měst
na východ od Oklahoma Ciť
Majcl-- k ten pozůstává ze třech
lotů na rohu obchodních ulic Na
lotech těch nachází se hotel a pak
velká obchodní budova Hotel
jest 34x50 stopách o dvou po-

schodích Na hlavní pudlaze umí-stěn- a

jest úřadovna postranná
jídelna a v zadu kuchyně Na
druhé podlaze jest g krásných
Čistých pokojů vesměs moderním
nábytkem opatřených Štor jest
18x30 stop a přístavkem hodícím
se dobře za skladiUtě vellfosti
10x38 st V zadu za hotelem po-

staven jest malý domek 14x20 t

a pak prádelna taktéž 14x30 st
Jet zde dobrá studně s výtečnou
vodou Majetek ten leží block
západně od banku na Main ulici
Jest to ta nejlepKí příležitost pro
krajana neboť jest to jediný hotel
čr ský Jiidině chatrné zdraví jest
příčinou prodej Uk výnosné živ-

nosti Cena í3500 JíližSÍ po-

drobnosti sdělí adm t I aneb
majitel FRANK UÁUTA

9x4 Prague Okl Terr

přítáhnotiti za hlavtfl pusku ležící
na dně loďky NeSťastnou náho
don z obou hlavni vyšly rány z

nichž jedna zasáhla nebohého mla

okolí Okna byla tlakem vzduchu

výbuchem způsobeného vymáčk-
nuta až v Peekskill jež se nalézá
tři míle od mínta kde so výbuch
udál Jednotlivé části mrtvol za

bitých dělníků nalezeny byly ve
vzdálenosti několika set stop Po
výbuchu následoval oheft a námoř

Coles okresu byl zatčen ve středu
oa obvinění že otrávil svoi mla-

dou manželku Jeho záruka byla
ustanovena na 17000 a přelíčení
bude a ním odbýváno přídí týden
Román zatčeného mladého muže

započal v lednu a hned prví! jeho
kapitola byla senísční líonn byl
totiž do Charlestonu přiveden
konsteblem a otcem slečny May-ha- ly

Galbraíthové v nocí a byl
přinucen aby aí ji vzal Sňatek
ten odbýván byl o půlnocí Mladý
Honn a slepna Galbraithova cho-

dili spolu do Ikoly a mezi nimi se

vyvinul poměr který ukončen byl
sňatkem 1 přinucení Mladí man-

želé žili spolu několik měsíců a

pojednou mladá pani náhle zemře-

la Ilona navrátil se do Anmfi

svých rodičů náhlá a podezřelá

dika do levé ruky druhá do pr
sou Soudruzi dopravili Tsylora
domů kdež za nedlouho skonal

Troy Ky deputy íerií střelil
jistého Filipa Reillyho že se tla-

čil k volebnímu oiinll — V Law
renceburg Ky byl komtUbl Kd
wards smrtelně pobodán ve rvačce
strhnuvší se u volebního osudí od
Olívers Caryho — V Píttsburgu
Pa bylo by málem dolilo k í

Černoch Armstead tam
smrtelně postřelil hlídače 11 voleb-

ního osudí Patricka Bullera na-

čež se dal na útěk k řece Monon-gabel- a

stíhán jsa asi 500 muži V

torn když byl chycen dostavila ae

policie a po zoufalém boji vraha

vysvobodila z rukou rozlíceného
davu a odvedla ho do vězení

Žádná ňiJíjs na vyhubeni pilouse

V Dallas Tex zahájena byla
národní konvence na vyhubení ba
vlnového pilouse již přítomno
bylo více nežli 500 delegátů a asi
zooo posluchačů Nejvěiíf pozor
nusti se iřfiil tajemník zemědělství
Wílson který prohlásil Že bavl-

nového pilouse nelze vyhuhíti V

řtči své pravil "SSlí jate se v

zájmu úrody bavlny ve Spojených
Státech Jak dalece sám vím a

bylo mi sděleno nemožno nám
bavlnového pilouse vyhubili aniž
nemůžeme ho na této straně řek
Sabině a Mississippi udrželi''

Přiznal st k únosu syna Cudahyho

V St Joseph M6 byl dne 6

— V sobotu v noci přisel do

Papillion hrozně zohavený muž

ní posádka ho teprve po několika
hodinách uhasila Lékaři a oše-

třovatelky dostavili se na místo
ncStěiítí neprodleně a raněným po-

skytnula rychle pomoc

nnž udal Že se jmenuje Albert
Freemsrd a že Omaha jest jeho
domovem Vyprávčl Žc bvl ve

obou bank zmanipulovat) že od-

halení jeho podvodů bylo nanej
výt obtížné a i státní prohlížeči
bank nedovedli nalézti v knihách
nic podezřelého Iloover kryl
schodek (34000 v jedné bance
tím že l druhé vzal tento obnos
ovlem bez vědom! věřitelů Ko
nečtií viak přece ředitelstvo při-Sl- o

na tyto podvodné jeho mani-

pulace a Iloover zatčen Kl do
té doby požíval vieobecné vážno-

sti -- V Molinf III byl zatčen
sekretář tamnějřiího výponocného
spolku J W Warr poněvadž se

přililo na to že v pokladně mu

chybí peníze Z počátku se my-

slelo Že obnáSí zpronevěření jeho
několik tisíc dollarů nyní váak

po důkladném přehledu zjištěno
že zpronevěřeni dosahuje (30000
Z toho dluží (27000 výpomocné-m- u

spolku a (23000 soukromým
věřitelům Výpomocný spolek

Zhoubný požár
Z Irving Kas sděluje a námi

Wahoo přepaden a surově stlnčen

Uyl mu přeražen nos spůnobeny

smrť jeho manželky stla se vlak
mu dvě dlouhé rány nožem v obli-

čeji s na hlavě přeražena mu levá
ruka v lokti a vyraženy mu vSech-n- y

přední zuby Ve Valley do-

stalo se mu lékařského ošetření

milý nág jednatel pJos Mleynek
následovní: Oznamují vám že p
fi Skocli sedlář v Irving Kas
dne 4 listopadu v noci vyhořel a

že stejné ntsiěstf potkalo i jeho
souseda p Pýchu Vte shořelo
až do základů Pan š Skoch

Slmaiiovhkdlio

příčinou mnohých pověstí až ko-

nečně tytolu dodtaly pfrd velkou

porotu jež vznesla na flonna ob-

žalobu

Děcko zabito automobilem

Maličká dceruíka Charlese Ho- -

V Papillion zastavil se na cestě do

převlsku v souhlasu se závazky
mluvními dle nichž so ffdf Spoj
Státy v jednání oním územím"
Podobnou notu zaslal zahranič-

ní odbor amer vyslanci Heaupre-m-

v Boyotě v ní odporučuje
vládě kolombícké a panamské
stejně pokojné a spravedlivé vy-

pořádání víecli otázek mezí nimi
Kolombia podala v nedělí v

odboru silný protest
proti jednání Spoj Států v záleži-

tostí Panamy Admirál Walker

předseda isthmuské prfiplavnl
vydal se v neděli na cestu

do Panamy na presidentově yachtě
Mayílower Na této cestě ho

doprovázejí podadmirál Coughlin
a generální konsul Cudger
Walker odjíždí tam za tím účelům

aby získal informace potřebné k

projedaáuí nové průplavu! smlou-

vy Jakmile je získá navrátí se

ihned do Washingtonu aby podal
presidentu o tom zprávu
Sekretáři Hayovi bylo oznáme-

no ža zvláštní komuně sestávající
ze tfí členů ustanovená novou
vládou panamskou vydá se na

cestu do Washingtonu v úterý
jsouc splnomocněna aby provedla
vyjednávání týkajíc! se nové

smlouvy průplavní Zahraniční
odbor nebude protahovat! toto
projednávání a předloží ho do-

končené bezpochyby v plíltlm
pravidelném zasedánf senátu
Panama jest ochotna uděliti Spoj
Státům povoleni k dokončení

proplavu n těch emých podmí-
nek jel Kolombia zamítla

Filip Dunan Varilla vyslanec

panamské vlády va Washiogtoně
měl se sekretářem Hayem dlou-

hou konferenci a oba diplomaté

již pojednali o krocích nutných k

uzavření nové smlouvy
Eoergické jednáni naši vlády i

panamské záležitosti bylo přijato
v celé Evropě a pochvalou jedině
Německo bručí a oa tomto konti-

nentu nenf Mexiko spokojeno a

vývinem události v jižní Americe

Republikánská vétíioa v kon-

gresu odbývala v sobotu večer

kaukus f němž kongresnlk Josef
G Cannon z lllinoisu byt jras-nová- n

jednohlasně mluvčím nižší-

ho domu Cannon děkoval za

prokázanou mu poctu a v krátké

řečí vyložil úkol republikánské

strany pro přlttf zasedání
Demokraté ve svém kaukuiu

jmenovali vůdcem meoáíny
Johna S Willismse s

Mississippi
V pondělí při zahájení mimo-íádaíh-o

zssedánf kongresu byl

Omahy
čítá si ztrátu na Jtjooo Shořelo — Ve Fremont vypálila ve
mimo budovu vie co měl v dílněhana t New Yorku byla ve středu čtvrtek odpoledne pí Charles De- -

nijiivá byllmiii Miirs
(K(Uláv rii'ylriifijl'ti lumlrli
liylln f!iii'li ltijpiriJivNii7i'h Tuto
utni Iijf fii'iriíln niMKI Milnli
tn"n(ill avnu 1'IiiiU i!í khrf lícily
rul l ilrv#iii li lrl„i „(Jih I'iiiiiii imImii rfi KirtiA
nlpnll h JI1II11 p(riiBiiín lrniimruniijn vrUkur ínluilxínl nlitlSn

lHiltni IiIhw (iiialiiiln („lil-ili- -k

11 crl mil Tin vni IkIuuIimiu
linif it l'l Un) n'm v f!wlM i vlnic
Imwiií nnlllmiit H mimi nii'ilnii

llHlIfek poMoii m cpitH

odpoledne zasažena automobilem

jehož baterie se porouchala a ne
pewov z revolveru tři rány oa
sousedku svou pí Klmer Derry- -

jest prý před ztrátou pojištěn

složeno Vlastnil hojně zásobený
závod na řemení a kofiské pust r o

je potřeby obuvnické farmerské
nářadí a velkeré zásoby ty staly se
kofiklí plamenů

přenosem jeho tiskárny msjíclnechala ae flditi a okamžitě byla ovoii a všechny tři zasáhly tuto
do masité Částí stehoa S výkři

cenu (30000
října zatčen Thomas Costello ali-

as Murphy t Omahy třemi polici-

sty kteří ním měli velmi tuhou

práci Coslello se vzdat teprve

usmrcena UyJ 10 expresní auto-

mobilový vůz který způsobil
toto neštěstí a řidičem- - ieho bvl

kem "vražda I" klesla zraněná

paní k zemi načež přítelkyně její
paní Sídersová doprovodila ji doZE STÁTU NEBRASKA

Híitfstl na pouliční tf ráze
v Kanaaa City

Ve srážce kteráž se udála mezi

Mesgher Právě když ae chtěl
Senettotlny ksJslzatočili a West Eod avenue do 69

ulice stroj se porouchal a ačkoli
její obydlí Paní Dcpewová byla
zatčena s uvězněna Manžel loletédvěma kárami ve středu ráno v

Kaosas Cíl) dvě osoby byly zabi
— V Plattsmouth odsouzen byl
sobotu smírčím sudím Archerem

pan! Dcpewové kofil se prý paníMesgher enažíl se ho páko J zasta-
vili nezdařilo se mu to V tom

thmn(sadaehn)
kstarh pilo prA-dnls- k

prAduSni-c- #

brtnnn rose
dmn plic prsní
boUtl nutnsa-ninj- r

a Túbo Jiné
nmoos Bllanl

Uerryové a tato puzena Jsouc žár Ity tři těžce poraněny patnáct
vážně zraněno a jednadvacet utr

Frank Deníer obviněný z útokunešťastnou náhodou paní Faulkne- - livostí chtěla ae na sokyni avé
sbití hostinského p Ed Donsta

Oi lir icámkapomstili Zranění Uerryové jetpělo odřeniny poraněni sklem
Věllína c těchto jsou děvčsta jež

k pokutě (100 a k zaplaceni soud bolestné avšak není nebezpečnéních útral prant krínt vrUei v kritkém
m jdlnlHans Vosa ze Schneider1

rová teta zabitého děcka chtěla a

kočárkem překřížili ulici Svou
vlastní osmiletou dcerušku vedla
za ruku Osoby zpozorovav!! ne-

bezpečí křičeli oa Paulkncro-vo-

abý se vyhnula ale bylo jíž
pozdě Automobil vrazil do ko

ae ubírala do práce Jedna kára'
tažená lanení a obsazeni množ-

stvím lidi přijela k Summit ulici

—- Ve Fremont byl ve středu v
townshipu v Uuříalo okresu spí-- :

chal minulou středu sebevraždunoci vyloupen střížní obchod Hen-

ry Gumperla a lupiči ukořistili
zboží v cení několika set dolarů

Pověsil se v "corn eribu' avšak

ilitjli§iiiíiil

když byl silučen policejními kla-

cky K zatčení pomohla mu jistá
ženština 1 níž ae Costello pohádal
4 la ze zlosti udala na oěj policii
že jest soudruhem Pata Crowe-- a a

žu se súčsslnit tímto únosu syna
Cudahyho Costello jsa jednou
opilým vychloubal se llmto zloči-

nem veřejně v hostinci Kapitán
policie McNamsrs podrobil ho

výslechu a tvrdí ae ie se Costello!

úplně k zločinu přiznal Syna Cu

dahyho unesl prý jistý Johnsoo
který ae nalézá nynf ve vězeni v

Montaně pro přepadení vlaku
kdežto Crowe a 00 sám čekali na
únosce a na chlapce na hranicích

Omahy a pak ho ukryli Všichni
tři prý v té době pracovali v jat-

kách Cudahyho v South Omaze
Tento telegrsfoval s Omahy do
St Joseph aby Thomas Costello
byl podržen ve vězeni a potrestán
za účastenstvf na únosu jeho
syna

čárku jejž roztříštil děcko z něj Loupež byla objevena teprve ve
byl zavčas jeEtě spozorován uřlz-ou- t

a lékařům podařilo se konečně

po delším úsilí plivéiti jej kživotuvyhodil a jedno c předních kol čtvrtek ráno Policie se domnívá
že lupiči odvezli ukradené zboží Tsnto dél 15 rok erěitniPozději vlak podařilo se Vossovi

když v tom motorák nezapnul avé
svěradlo na lano a kára a vrlkj
počala rychle jeti zpět Na nelít-
at! hustá mlha zabudovala tomu
že říJič druhé káry nalézající ae

dva bloky zpět neviděl blížící ae

nebezpečí a tak obě káry ae arazi-l- y

se strašlivou rychlostí cestu-

jíc! na obou kárách byli vyhozeni
na ulici Někteří dokonce Dře

TShUnfml svropikýml UkmH
ve voze

— V neděli '
' noci navštívili

zmocoiti se krabičky a pařížskou
zelení kteréž značnou dávku po-

žil Lékařům podařilo se sice

TjikoaáBý s jimi edpornSov
Bý prosttsdok pf dít vSooky l

léky ponSivftné proti
▼fl BTdným ehorobim o
Cmnl tviáti tiloo podlkovinl aprudký jed vyčerpali zoufalci ze

automobilu zasáhlo jeho hlavičku
a úplně ji rozmačkalo Paní
Faulknerovi strhla své vlastní dítě
stranou ale i to bylo zraněno ne
vsak nebezpečně Automobil se

pojednou sám zastavil a kolem
se shluknul dav lidu který

řval: "Zable hol Zabte hol" a tři

policisté po dvacet minut museli

Meaghera bránit před rozlíceným

sa4nl vylédoBl Tloch iiuLŽaludku avšak Voss nicméně V
Blldtk s stvodea (I sostoe 1120padli přes zábradl! viaduktu a

neznámí dosud lupiči poštu v Dan-nebro-

roztrhli pokladnu dyna-

mitem a ukořístivíe (300 na hoto-

vosti a množství kolků šťastně
unikli Občané probuzení vý-

buchem pronásledovali lupiče a

také vypálili za nimi několik ran

brzku zemřel Voss poslán bvl H ptoňr] r KkilmSi-l- i nlichmlcvk

Uky rr tmo )I4 :
f

R F ŠIMANOVSKY
spadli na tratě do hloubky dvaceti

stop Je to pravý zázrak Že ne-

bylo zabito více lidí

před dvěma roky do blázince v

Lincoln kdež chován byl ne celý
rok načež byl propuštěn 654ScottSt MilwaukeeYVla


