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Architekt TyUr ředlo2il plinj dle

niťlž fltaek k blátinci byl

ítavin vřak nebyly žád-

né Stavitel luimlorf i Otnatiy ak

jodruben dlouli'iiiii výulfclm hI

Je uvÍMlťctvI architekti a

Htaviteiá t ní-- Ktivly je tilzkó a

vypoťitul že mohla Mtavbi Httav-k- u

ke káiiivi nt&ti 3780í V

křížovím výlei-h- doznal že kdjhy
Se ftavivo Kéitalo v lh ce-

nách o jakých Hvědéili jiní Htédci
že v Lincoln jou obvyklými j"ou

jeho jtočty řeHj)říli5 vysoké On

totiž počítal ceny libovolné a ne

Hkiitcčué jen aby bodnó e napočí-

talo Podobným HvřJkeiii byl Ktavi-te- l

(Jratit z Uentrice Ten vyiočí
tal íe Htavba taková tnftžo přijít na

13865195

— V čtvrtek svčdčilí v iu)x-ach-ment-

architekti o cení práce
Fitther % Ornaby tivřdčil že dle jeho

výpočtu ulála by Htavba přÍHtavku
ku koulel t1858443 Coota udával

sumu na $3788251 Oba udávali

cenu Htaviva dráže než včd-čil- i

majitelé lomft a doznali když by
cena kamene byla taková jak udá-

vali mvčdci jiní že by jejich výpočty

byly nižíí — V pátek povoláni za

avčdky obžalovaní úřadnfui Mami
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DUperintendenté kterým správa úřa-
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všem dbřfi přesvidčiti
— Siátní výittava bude i

odbývali v dnech od B do 15 raři
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goti lincolnkřnm vjicthl rol má
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— Doby tkářuttf mi vyplácl Jeden

íirraer v Adama Co nakoupil za

0OO praaat minulý ohiin akrmil

jimi 2000 buSlů kukuřice a prodal

pračata ta $2009 tak že zpenřžíl
kukuřici po 05c bull

— V Lincoln byl v polovici min

týdne poplach Konneula ne zpráva
že upořilelna Sebranka Saving ISank

je nejÍMtá a po tři dny vkladatelé

pilně (tvé vklady brali ven Vřak

banka vyplácela Jako by nic a lim ne

vkladatelé upokojili
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Byl totiž v bauku a chtčje vytahali

prázdné patrony s revolveru a nad

ueopatrnoHtí revolver vyidřelil
Střelen je do levé utrany prtou
Kulka vytáhnuta ze zad jela po
žebru lékaři doufají že jej vyléčí

— Pozorujeme že t ohlavení

Hchuylemké Kotvy "vypadlo" jméno

p J E Kroupy který od pod zima

byl redaktorem čaHopiHU tobo Pan

Kroupa má nepopiratelné žurnali-atick- é

Hchopnotiti a nepochybné že

jim platnoBti zjedná
— Velmi důležité pro Školní úřad-ník- y

rozhodnuti učinil ulátní Akol-dozor-
ce

Až posud bylo obyčejem
Že ataří Školní úřadníci najímali
učitele pro budoucí Školní rok VSak

státní Skoldozorce rozhodl Že Školní

úředníci nemají právo najímati uči-

tele pro školní rok který nastane až

po jejich odstoupení
— Státní rybářauá komise nasa-

zuje nyní ve vodách nebrasskýcb
násadu rybí a sice má k tomu účeli

13500000 Stik a 1000000 pstruhu
V únoru nasazeno bylo 2500000

pstruh A Násada je dva týdny stará

Kapry budou so nasazovat až na

podzim Kdo by si násady do svých
vod přál obdrží ji zdarma když o

ni požádá u State Fisb Comission

South Bend Ind
Kx-sena- tor Van Wyck ranéri

byl minulý týden mrtvicí Hned v

úterý min týden pocítil prvé její
účinky Ve čtvrtek vydal se na ce

stu do Nebraska City vsak cestou
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povážlivě nemocen a jest li životem

(vyvázne jsou přece jen dny jeho
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výrocích vysokých čínských hod-

nostářů že vli la čínská jest odho-
dlána v případě ie by pobyt
neregistrovaným ČÍAanům vo Sp
Státech byl zakázán Čína ve avé

říši Američany téi trpět nebude
A kdo by se jí mohl pak konečně

divili ?

v
na

— ze

TM na)liil
dlrtdla pli t

TDlr

Navštívíte světovou

Pakli ano ehxU-l-l obytTi na pik
hoUla pHiia

TiiiiíL K

avětoznámého pivovaru V-

ANHÍUSER BUSCH

llliorlny dooUilky — BIA prnJimá t{
Ubtry TU ilB pr-- cehtM polko4 )

Tow Havlíček m]iui1r

jednou povolila a ženy je! v znač-

ném počta se Um nacházely ařítíly
se a výiky dvanácti stop V příslí
chvíli ozval se křik kol kolem a

několik raněných žen bylo vytaže-

no z trosek Na Štěstí nikdo se

nezabil V programu so pak po-

kračovalo jako obyčejně

(litell oloupit! tlak

Opětný pokua učiněn byl pověst-
nou rolou Starrovou jež přepadla
dne 10 května vlak dráhy Santa Fé
nedaleko Ponca Oklahoma Byl
vlak to osobní a jakmile přihnal se

nn udané místo vystoupili čtyři
maskovaní lupiči nasadili ručnice
i žádali na konduktérovi (iloziero-v- i

aby zastavil a vydal jim peníze
VUk byl zastaven avšak kondu-

ktér nedbal i kázal strojvedoucímu

aby jdnou parou vyjel V tom

objevili se čtyři spolkoví vojíni
již na vlaku se náhodou nalézali na

ploSině tasili revolvery a lupiči po
nich střelili Vojíni střelba opěto-
vali vlak se bnul a lupičům ujel
Nikdo nebyl poraněn

Lesní požáry

V okolí Lake City Michigan
řádí lesní požáry jež dne 21 květ-

na vznikly v dřevařském obvodu
Louis Sandse a sice odpftldne Z

60 dělníku tam zaměstnaných uni-

klo jich 49 ostatní jsou buď mrtvi
aneb těžce popáleni Osm dělníků

uchýlilo se do prázdné studně

myslíce ie tam budou nejbezpeč-nějSím- i

Za chvíli rozpoutal se

živel nad hlavami jejich a nešťast-

níci všichni uhořeli jsouce v pra-

vém slova smyslu ve etudni té

upečeni vefikeré nářadí dělníků
několik koní a stanů rovněž bylo
zničeno — Lesní požáry řádí též
směrem severozápadním od městeč-

ka Cadillac Michigan Farma

jistého Andersona vyhořela neda-

leko Tustinu též několik pil a zá-

vodů dřevařských padlo plamenům
za oběť Žena Andersonova a dvě

dílky uhořely Škody jsou veliké

PrlsU-horalc- přibývá

Statistická úřadovna ve Wash-ington- ě

udává výkaz žo v deseti

měsících končících 30 dubnem

přibylo do přístavů Spojených Stá-

tů 453058 přistěhovalců a sice 43- -

823 Italů 906H6 Nímců a Slovanů

380311 Švédů aNorů 34031 Irčanů
V minulém roce obnášel počet

přistěhovalců 334825 osob Dále

578-C7- má ulice jen :M) krokft ímI svélo vstafy (ol HifM
Island ave) na západ ' ti

m a é # W 9 r tJí

rih 11 WHIUbu bL Omyj

výstavu v GhicagjB

nim pohodlniio a olhllTÍm mUlí íeoU-- J
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PTÁČEK
NEBRASKA

Hotel tento Jesl u samo výstavy a návštěvnici usem mnoho nerr i

jemností neb doprava t m£sta jest nedostatečná Výstavu jeit i oljij
viděti Ceny velmi mírné a obsluha poctivá Bv

Než pojedete dopiste mi o podrobnosti J
Z města vezměte zvýšenou dráhu až na 63 ul a Stony Island aveA

JAN K DLOUHÝ fj
QxZm 578~67th St Chicago IIlJ— ——— =r-- =m

1B i

JTON
BRUNO

Mám na skladě blinou zásobu oděvů

levných cenácír mohu soutěžili
obuvi pro pány dámy

grocenl

pro muže jinochy a dítky ve j '

a každou firmou v cenách a střihu J f

jinochy děvčata a dítky

Klobouků máni úplnou zásobu všech tvarů a hiWj

Dále máni nevyčerpatelnou zásobu módního zboží pro dámy a ď
zvláště látek na íaty ozdob bílých látek Zvu každého aby ni moji zá íj'
prohlédl af již koupí neb ne Orocerie vfieho druhu Fatcnlno i

vžeho druhu a mám r na skladě vSe co lze najiti v první t
" '

obecném obchodu l'oftta v té samé tnístnoNti Málo vejce draťi '

viecky farmerské výrobky se vymf ňují za zIxjží v nejvysíích tržních ci'' f
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