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m lJ pan ť Dviřák MilUr

ol'£nlov4a JoNt z loupeže a pak pru
útok ámyttam zabití Jakl zná'

mo bjl pan Hybák pootMcn lupi-

čem a poranřní jhv bylo rám vidí-

ce neberpřcnťdio tak že po dflaf

dobu foután byl na lože Loupež ta

vyvolala své doby nemacl ntlof
udála se záhy z večera Hybák a

paní jeho byli sami v obchod

když neznámý tam přilel žádaje

peníze ze skříní Uybák se ulekl a

již vztahoval ruka na skříň aby pe-

níze vydal To vSak lupič as jináče
si vykládal za to maje že Hybák ma
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r ý V Vjbořofl #í 5ii bylo
řntřli4fio mimi floi f In liflfth

ttnlfí lravotn!ma rllof filmá
tkÚt lby hinu proptít ťko
bk dui iři pru pfdoatatck pvni
pofot-n- a bti fitmá

— Pan Au Irsw Maj vský (lkr
p K Vodíiky) mám ý mnohým
rtsiirn Ítn4řňiiiklrýl byl imM-rá- n

v tdejltch vJokých ufa
lovr4h po tninolýcb ítyfiadrarft
roku a prV! tím po devřt roků v

armálř vi 11 včera svlho mít
a din byl na vfulolbu Chce nvnl

v lokročiUm st4řl svítn liti v

klidu a pohodlí Přejeme mu za

sloolvný odpočimk
— V áterý ráno olrí 1

policie

zprávu od spolkového mari4la v

lioise City Idaho aby zatkla II B

Breckinridge a T Colebana vftdce

to oddílu "armády nezamřstnaných"
kteříž přijeli do Omahy aby posta--i

ali se o potřebné potravy jakož i

případné dopravu armády jakmile
by tato do Omahy přijela Ilyli zat-če- ni

jako utečenci před zákonem

nebot súčastnili se v Idaho prý
vlaku a sjkIu a druhými jsou

spolkovým maršálem a jeho v ý po

mocnými sebráni Od armády se

vzdálili a nyní budou z Omahy po-

sláni úřady zpit Policie mimo tyto
dva zatkla ještě devatenácte jiných

"vojínu" kteříž na cestě do Wah
ingtonu se nalézali Byli obviníni
z toulky však soudce je pustil když
slíbili že pojdou z mésta co nejdří
ve

— Paní G II Brownová v čís

2217 Capitol ave zažila ve středu
ráno zkušenost na kterou tak hned

nezapomene Asi tak o jedné hodině

se probudila pod vlivem mrákot jež

pftsobil jakýs nepříjemný zápach
Zdálo se ji že cítí chloroform Ko-neč-

podařilo se ji z mrákot se po-

někud sebrati a otevřouc oči spatři
la k úžasu svému nčjakébo neznámé-

ho stáli u okna jak s lahvičky kapal
na šátek nějakou tekutinu Paní o

pomoo volatí nemohla však zvedla

se Neznámý se obrátil a spěchal
k ní však panička chopila jej za

hrdlo tak že chlapík měl co dělat

aby c nemilé situace bí pomohl Ko-

nečně so ji vyprostil a vyskočil
oknem a zmizel Veškeré okolnosti
torna nasvědčovaly že byl to lupič
Policie po něm pátrá
— Již jednou zmínili jsme se na

těchte místech že Chodové Doma-

žličtí hodlají úctlti památku mučed-nik- a

jenž za práva a výsady lidu

vého bvó drahé Chody podstoupil
smrt? na poprav išti Chtí totiž po-stav-

Kozinovi pomník v Domažli-

cích V městě naéem jest dosti
a Choda a ti měli by po

važovati Jen za avou povinnost aby
do rodného kraje k áéela tak pěkné-
mu přispěli Příspěvky k cíli tomu
administrace listu našeho ochotně

přijme a bude je kvitovati Dnes

přinášíme ve zprávách i Čech vyzvá-

ní dotyčného výboru s Domažlic

jež odporučujeme vSem Chodům k

bedlivému přečtení a případné

tti'řř?j t l"H '

M ln ií-- k ll Ifl f dmí l
rtíi ! li V I jriak jl '"' kf A' ir#

iroVM jiit(i jko mtrlit ř#m'f
I jtl ) mimo "UfiU i ř kyM

Itíl t i lář ik kr V kvítím

ř"ka minut'' ho k !! i jinl
IVi! ď ni 11 k vl kiini
Ini pdvrif 1 k řitřii — t!fií
k fiM )! ři'ni rit
aíspari Perky KJjJ pn mrU
Un l ibil i ř' lí lm'i námitky !{

Utfí ntffitiou l!rílo I rn j

J'!ftf tnlm tn!t!tu Tdl bylo

plrm třoiiiu fiť ilc' "kf j

proto Unii í'řníoul U k tlhy

)]] " r in V'n JtUtfi£ loti

lil Jcíté W I )lin!t JJ i ilnnu
Ji"t) A!l'-r- t JIi " r u I4n f j if

— Tli W#třn líiř I iiturc tnJ

1 1U I Jsrkon u! Uiuilií ell Iry
kotil tU Vt lk luArotfif kli ! hoatm
klid nlhvtkll kii!tn(Vn m karh
hotÍDkcli jotřřb Zliolt jvt
vťko ijofe prt til iriJjr bu le
Tolivat i 60 jrwťnt ukutfíni
ceny Jícím
— V Lytó pat! D Miliardoví n

lodmo a WílliAtu ulici u lilo ne ve

HřeJu oJi-t- l lnc net?ittí Jel vy!4
dalo ti íivot dfcl ca Ut Pant
Miliardová odUhla k ouNťd&m za

iiecbaiíí tři dítky vó naraotny do-

ma V kamnech byl olieň Sotva
matka odeula daly ne dítky do křiku
a T )fítí chvíli njrnladéf t nich
bylo v plamenech Matka jiřiila
domň a tu hrozné naskytlo ne jí
divadlo Malí dtvcitko Mary bylo
mrtvolou 1'řivolaoý ř nemohl

pro dítko nic uciniti Tříletý bo
řík Tom hrál tu bo čtyřletou Ane
ohntm a v rozpunliloHtisré hodil kun

hořícího dřeví na maličkou sentřiS

ku Šatečky dítěte e vzňaly a ne--

Btřstí bylo hotovo Nový to doklad

jak nebezpečno jest nechali dítky
OHamotC

— O výletu naíí Tělocvičné Jed
Sokol zmínili jsme ne již nčkolikrftte

poukázavře zejmčna na to že kdy
koliv Sokolíci nějakou zábavu pořá-

dají že tato zdařiti se muBÍ O

výletu pak platí hlova ta zvl4ét5

Tentokr4te odbývá e výlet do liru
noaBicev nedčli dne 10 června
Vlak Fremont Elkhorn & MÍHsouri

Valley vyjede určitě po onraé hodí-n- 8

z nádraží na 15 a Webster a ve
Fremont ho epojí 8 vlakem z Clark
bod liowells Snyder a Dodse
Dále připojí m krajané z North
13end Morse Bluffs Linwood Nim-burg- a

a Abie V 1 1 hodin dorazí ne
na místo výletní kamž i epojení %

Dwight a Brainard zavedeno býti
má i očekává e že i ze Hchuvler

Prague a David City účatenHtví
Oecba bude značné Sjede se tam

dojista hodně známých ze všech kon-

čin Btátu NebraMka a tak Sokolíci

připraví nám mimo velice pčknou
zábavu i příležitost abychom se v

bratrském kruhu ujetí mohli a poba
vili i přátely svými z jiných českých
osad státu naSeho Na míoté výlet-
ním provedena budou rftzná cvičení

hry a j v a pořádající výbor se již
postará aby se výletníkům neza
stesklo

— Kadeti pmažshó vjSší Školy
cvičili denni po jistou dobu a Jsou

nyní Již eposobilí "vytáhnouti"
proto také rozdíleni byli na jedno
tlivó oddíly A li C D Každý od- -

své aouly I Kaldý celoroční před
Jak uvedeno

ALBUM 8VÉT VÝSTAVY

Každý kdo viděl světovou ko-- 1

lumbijskou výstavu dojisti si přeje i
mlti nějakou z ní památku něja-- l

kou na ní upomínku Každý kdo I

ji neviděl doj i sta se rád pokochá m

vvkouzlených rukou umělou Pro'4
' —

i
to jsme opatřili pro naše předpla
titele pamětní spis American He

public který obsahuje hlavní

výstavní budovy a mimo to Atlas i

celých Spojených Státft a mnohé

poučení kteréž v žádné jiné knize j
tak přehledně podáno není Mimo 1

to mflžem nyní poskytnouti čte- -

nář&m našim co prémii Album-- '

výstavní a sice překrásná vyobrazí
zení budov a výjevu s výstavy

1a sice

Zdarma co nremli

dva veliké sešity rozměru lOjxH)
palcích obsahující 110 pře-j- l

kráiných vyobrazení výjevu a pa--

mětihodností výstavy chicagské

Za doplatek 20 centů
vuum matuj uu ii o uyi Bvntvy i

za prémii zvolil další 2 sešity ob--

sáhující též 110 vyobrazení a 4

tvořící s prvějšími úplný celek

Všechny 4 nešity zdarma j
obsahující 220 celkem vyobrazení J
zašleme tomu kdo nám získá jed- -

noho celoročního předplatitele 7
Doufáme přijití touto prémií A

vhod četným naším přátelům kteří
si chtí zaopatřili krásnou a trvalou

upomínka na světovou výstavu
i

- —'Jf—

Hxis a Žižka
Krásné dva litografováni obra-

ty Představující leské velikány

Upozorněte na tuto prémii

platíte 1 oprávněn jest k premll této

SOUTH OMAHA

— Městská rada přijala ordinanci

již propbjčuje se Johnu A Mo Sha

neovi výsada umístnění vodních

rour v South Omaze Spftsobem

tím budou tu dvě vodárenské spo-

lečnosti Na jatkách stěžovali si

často na nedostatek vody a spolc
čnost tato hlavně společnostmi i ja-

tek v život uvedena jest S prácemi
ve směru tom započne se co nejdříve
Náklad obnááeti má $250000 Do

roka bude práce vykonána
— Ve schflzi městské rady jež v

pondělí se odbývala byla ordinance

nařizující $100 živnostenské daně od

hostinských odvolána Všichni čle-

nové rady byli pro odvolání pouze
Wood ne Žádost padesáti groceri- -

st& aby od petlákft ovoce požadová-

na byla daň 15 měsíčně a tato daň

aby napřed na tří měsíce zaplacena

byla jest odkázána policejníma
chefovi Ordinance jíž povoluje se

kladení rour nové vodárenské spo
lečnosti na jatkách a jinde prošla V

celé společnosti té jest John A Mn

Shane Mezi povolenými licensemi

hostinskými jest ona Jana Bláhy 21

a O ul Mayor jmenoval W M

Posta z Albright stavebním dozor- -

cem

— - Ve středa večer přišel do byta
Jsmese M Gammilla starého to vo-

jína jenž zrovna nebezpečí nižádné
ho se nebojí nějaký neznámý a žá

dal aby mu dal něco jíst Oammill
řekl že není nikobo doma že mu

nemaže dáti ničeho Chlapík požá-
dal tudíž o trochu vody sotva ale ji
Gammill přinesl namířil naň revol-

ver spflsobem tímto "důraznějším"
pokrmu požaduje Stařeo se ale
dlouho nezozmýšlel a již mu jednu
vyťal

'
Neznámý dal ae pak na útěk

a měl právě čas neboť Gammill bě-
žel si do pokojíka svého pro pušku
a hodlal chlapíkovi ještě jináče po-
svítit
— Na všech veřejných Školách i

ve školách soukromých budou členo-
vé Q A H fečniti v den zdobení
hrobu o významu dne tak aby v mlá-
deži vzbuzeny byly vlastenecké po-

city a vděk vfiči těm již bojovali za
Unii

jetek svfij chce chránili i střelil po
nčm z revolveru načež dal s na

útčk Policii byl případ ihned

oznámen ta pátrala po pachateli
ale marné až konečně dopadla Mil

lera jenž byl jak panem Uybák em

též tak paní jeho ztotožněn Obža-

lovaný vsak stále na svém stojí že

jestnevinnen Ve čtvrtek pak po--

reta vyslechnutí svfidectví obžalova

ného Millera z obžaloby propustil
— Příst! republikánská státní

konvence odbývati se bude také jed-

nou v Omaze a sice: Dne 22 srpna o

10 hod dopolední v kterých míst-

nostech ponecháno jest na voli míst-
nímu výboru Tak bylo rozhodnuto

ve schfizi státního ústředního výbo-

ru jenž zahájil sch&zi v úterý večer

v Miliard hotelu Po zahájení do

stavil se mayor Bemis v čele depu-

tace členu méstské rady a občana

i nabídl ústřednímu vý-

boru k zasedání síň méstské rady
kteréžto pozvání a díky bylo přijato
a sezeni tam ihned odročeno Býva
lému guvernérovi Thayerovi a mayo--

ru Bemisovi vykázána jsou Čestná

místa vedle předsedy Brad Slaugb-ter- a

a jednání jest zahájeno O to

aby konvence odbývala se ve staré

metropoli západu a nikoliv opČt v

Lincoln jenž shrábnout! prý chce

vždy vSe najednou přičinil se hlav-n- 8

II M Waring upozorňuje zej-

ména na to že konvence odbývána v

Omaze zíeká mnohého demokrata

strané republikánské a mimo to že

již jest na čase aby také jinému mě

stu mimo Lincoln popřáno bylouví- -

tati u středu tvém republikány státu
svého K nému přidružil se Matt

Daugherty jenž mluvil rozhodné na

prospěch Omahy pak B II Robin- -

son a T K Sudborough Konečné

se hlasovalo a výsledek byl následu

jící: Omaha 25 Lincoln 14 hlasuj
Bylo usneseno dále jaké zastoupení
má býti na konvenci: Z každého

okresu má být jeden zástupce a dálií
na každých 100 hlasů jeden dle toho

Husa a Žiiku hodící se pro spol~M
kové a veřejné místnosti jakoi (
pro rodiny máme nyni na silaJí
Prodáváme je oba po $loo aneb 'i
xa tiretnii k Pnímbti 7AttJu m- - f
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