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Oznámení úmrtí a díkůvzdání!

htavtbnl tuih talt tsk
Čtvrti South Omii vimáhl ♦

donnl laii thttls tski nlr
stavět ripomňi i nás irpist
ak larino Vám prndšw vtlkoté
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ibtlut v J illr Mlmtn litl rt ttj l hnjinšhw ílert'
tlrl a aninWh i Nar-wl- htlillov 'rahá trmiU narmlll witnř
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FRANK $ALDA truchlící maníci
Omniu Nrh I) dubna l'

Nikoliv)'' talU lilUI 4p

1'liH O Hnou pvll vtthevi a

potilwal kiilvkt {! tarifoví

ptlrtttt pNII vámi wtj tur l

ohy Klil l )li hotovi poleptal
IVaanl laUlmkovi aby mu pont
thsl Milci na ! fontu! bylo

Na to hoiona bU r#sntot
oplátka na klk v prUHm ekamli
ku spadl padák a IViant trhnu
několikrát lkul) nafcl tnaial
lilo viMi a lokaři prohlásili tt

l (r
Tělo jrho lůstalo na optáler

visríl so minul natel bylo od

vídáno pohrobnlku Čermákovi

kuty" byl rodinou Pesantovoa a

jeho manielkou pověřen aby vy-

pravil pohřeb
Manlclka jeho malou dceruš-

kou Violou přišla ho den před

popravou navštívili leč nebyla k

němu připuštěna prolni ža

lářník obával le by Fesant mstil
po tomto aelkáol odvahu Fesant
si přál msnlnlku svou a děcko své

spatřili a Žalářník jí to oznámil

leč ona a přičiň jedině jí známých
odkládala návštěvu svou na po
slední den a nebyla proto k němu
více připuštěna Fesant domnl

vaje ae že manželka jeho jrj opu-

stila zaocvřel na ni ale oa děcko

tvé ai vzpomínal i v posledních

svých hodinách a prosil aby dce-

rušce jeho Viole až dospěje ne

vápno st I Til uhlbn tlecť dru
hlt nilrpM jikosti Vil iáitil1

Croby Kopini Casey Co

ČIs Mil N ul Tel 614

— Lni Láika Mini čta 341
Itratrskl Jo lnuly Amorické ÍF
V A ) upoláilá skvělý livůlkový
plos v obntu dne l) dubna 1904
v klnl p F Iaitoora na 30 a J
ul Zábavní výbor chystá pro
Črlné plltole přlitiivce zdárně

ikvělajldho spolku tohoto milé

přokvaponl a zaručuje všem ar

dičuou a milou sáhavu Nul
pochyby le návštěva bude hajná
neboť všichni ti klcřl již měli pří-

ležitost podíleli na zábavě

spolkem tímto pořádané přijdou
iaisté i tentokráte Vstupné nst

nepatrné oboášlť pouze 35c pro
osobu 3a

Horno Furnltiire Co

503 507-509 S 34II1 St — e

veškerý nábytek o ao pro-

cent levněji než v Omaze to za

hotové nebo na výhodné splálky
Přesvědčte sel tf

t vši binl pMMnt ťuf slivrnl
své nli#taftili anrb na bití
(! přoiiohoiati V ksl lím

pllpa I nbiaťt vlak na ktajaua

josrtA iUmk
íl }( plni i ) a W ul kinf

lest tkuli ný ověKiný )il lil
hnvs tťiiů Jihkci jíl dluuliá
Iři lmřim tímto tc taiíittluá-v-

ručí v kal iím ohledu ta prico
mu svřřrní Učinit dobře kdi
se na něho co nr)Jřlv obrátil

Komonského slavnost polá
dsná minulou nedělí večrr v South
Omaio potkala a a úplným ada
rem Prngram byl Mimavý Msla

hudební střídala se a přednáškami
a dětskými výstupy které obzvlá
šiě vyvolaly vidy bouři potlesku
Maličká Vlastenka Hádavých pro-

vedla svou "Itf lulinku'' ku pojivu
zdařile na svůj věk jakož i "Ho

upodyflky" tivosll přednesu vibu

dily v obecenstvu pravé nadšení
Taktéž "Zahradníci'' ae vyzna-
menali "Dítky země české" vy
zoačovaly si velmi případnými

úbory obzvláště drotar předsta
yený Marií Burešovou a opravdu
kuuiivký kominík představený

bílas! ilotl
Pokročilý larmi r ohlíit i vi ly

po vynálrirth upořulrlih ptáci
Foměrni nový na ktorýl ťrdávno
byli jsm tipotoménl jest "Cronk

Smpl Pulling IVncíng Flitr"
Torno vhodný násiroj obsahuj v

mi devět námrojů tiicht
ovšem soiičáilka pomoc í ktrréš
Ire lahati skobky jest opjdftlrli-lě)Š- I

a naše vyobraioní ukazuje
jak koná práci Drápky po stra-

ně hlavy mohou vidy zachytili
dobře (kobku zrovna poi drátem
Nesmeknou působením páky
skytané tl palcovou rukojeti
umožní vám vytáhooutt ansdno i

nejdclšl skobku

Jsou Iři sety Želízek 9a střihání
drátů Jedno jest upraveno tak
že zachytne jeden konec drátu

jakmile tento jest přislřižcn což
umožní obratnému šetřili pohyby
i časm Též jsou dvě držadla oa
držení a S[lit4ňí drátu

Jest též napínač drátu Zadr
Žcv drát na vnitřním držadle a

opřev špičku kleští o sloupek má

dělník silu kteráž postačí k na

union Pacific
— Velké přízni krajanů našich

tČŠI ae zajisté zkušený lékař

I)r II J Aberly
na rohu 34 a L ulici na druhém

poschodí V každém případu mů 00pnutí dlouhého drátu Na to oto

Bohušem Hádavých jakož i ku

chařka představená A Fatáčovou
i dlaždič představený MJirákem
zapěli a přednesli velmi pěkně své

části Báseň "Komenský" byla

přednesena alč Mařenkou Frayer
ovou velmi doje-nn-

ě taktéž i p

bylo oznámeno Že otec její zemřel

na popravišti jako zločinec ale že $45čení drátu kolem sloupku udrží
žete se nafl spolehnout V úřa
dovně k nalezení od 8 - o hod rá jej zatím co akobka se zarážísešel se světa přirozenou smrtí

Fesant byl teprve 39 roků stár DOJsou dvě kladívka v čele Váha

jich jest zrovna asi taková jako
no od 1 — 3 hodin odp a od 7—8
hod večer Číslo tel 1365 33Hrozné následky výbuchu na bitevní Ad Musil přednesl báseň "Děti

průměrného klaďvka jehož užívá
kalicha Komenskému'' nadšenělodi

Ve vili "Mitsouri" bitevní lodi
— KRAJANÉ když zavítáte do

Pěvecký klub "Lyra" z Omahy
se k rsráženf skobek tak Že ko-

nají práci tuto tak dobře jakoSouth Omahy budete si přáti

prohlédnout! zdejší jatky obraťte kladívkozapěl opět velmi pěkně Smetanův

sbor a musil přidati ještě "O při -
Spoj Států vybuchlo 3000 liber

střelného prachu při cvičebně

střelbě do terče Výbuch tento
se na starého hostinského Nástroj jest užitečný v tak mno

VÁCLAVA DIHKLKU
v č 3701 Q ul

idiž přijdiž léto Páně"—Také i

Česko bratrbký chór zap I dojem-
ně příhodnou píneh a stejně krásně

hém ohledu na farmě že jest div

jak se možno bez něho obejiti

Kalifornie
a nazpět

16 hodin rychleji než po kterékoliv

jioé dráze

81 23 úita io 1 Min

Uspoří vázání a štípání drátuna západ konci mostu kde se vždya Čisté zapěl dětský chor bnieta
uspoří skobek uspoří zkomolení

noy "Hvězdičky" Fí M Záště- -

zavinil smrt 5 důstojníků a 35
mužů a dalších 6 bylo nebezpečni
raněno Na Stěbtí kapitán Cowles

Švakr presidenta Roosevelta měl

tolik duchapřítomnosti že skladí

ště ihned nechal zaplavili jinak

byla by se loď potopila Ve věži

nlf?jfcl sc muži zabiti byli do

sloupků Tímto způsobem za
rová a slč L Kadavých zapěly

domluvíte česky a vysvětlení ob-

držíte Obsluha co nejvzorněji
VÁC Dl BĚLKA maj zkušený
hostinský tatí

platí se sám opět a opět Viz

MttaftM
thrfti k ffmUllt tňltfn —

Stalte lWlikh Nvbteik)
nl tvl ttMtiewl ttnf(i
prodáváni pohovnlh mltt lm

duli i i "irjvire nsMrrlt ko

aefnt Uk loho fronl
A dftm t Milin(t ld pro

polin smlouvy nrpociivt ko

hatil lyl vUth llchlo uMalob

tnálofrn ftrm tn MM

Itéro vylfiUnl vyslechnuli vlerh

ivltUft oťisiín Výno Dirtrirhe

oíiři)li ( byl chválou vmi tle-

ny výhoru klrtý ttával a tti

republikána dvou demokrata

kdyby bývalo bylo nlco nefettné-h- o

v Dirtrichove JrJoánl byli by

to iatté demokratičtí Členové

dali na buben aby I toho mohla

traoa jich vytloukali kapitál
V kabinctoi tch&il odbývané

dna 15 dubna osoámil preeident
Roosevelt le obdrlel mnohá

aoustrasti oad pohromou

jaká mihla nafci bitevní loď Mis-ou- ri

Také ruský vyslanec hra

bě Caiaini vyslovil vládé svou

outtrast a kabinet na 10 jménem
amerického lidu podal prohlášeni
oustrasti oad ttrátou admirála
Makarova a mužstva poiádky
"PirnpsvloYíka'' Jelikož ztráta
lodi a mulstva jejího Itala se ne-

hodou a nikoli v bitvě jest vyslo-

vení soustrasti m&l viády Rusku

výkonem pouhé lidskosti a není

tudíž schválením stanoviska jedné

atraoy válčící a porušením

Vládal zemSznalecká úřadovna

vydala zprávu O postupu zavod-

ňování v nížae praví že ai outno

počínali při pracích těch opatrné
a rozvahou Z projektů

závod-fiovacíc-

v r 1903 přízniví ozná-

mených mezi nimiž jsou kraje pfi
řece Truckee v Nevadé pří lece
Salt v Arizooé píi Sweetwater ve

Wyoraiogu píi řece Milk v Mon-

taně a Urimmison v Coloradu

pouze ony z Nevady a Arizony

uznány za praktické a také už

pracf pti řece Salt a Truckee hod-

ně pokročeno V Montaně oká-

zal ae vsak projekt ten velmi ob-

tížný neboť jaou při něm nejen
obtíže tnžmýrské ale i zápletky
atraa vodních práv Ve Wyomin

gu uznán plán za neprospěíný
V Coloradu jsou také obrovské

potíže ínžinýriké ale souší je tam

v celku méně nežli ae dosud my
tlelo V roce 190a zavodňovalo

ae celkem 354945 akrů jež před-

stavovaly 9385 farem a průměrná
výloha byla #1687 na akr

soustav bylo 1240 a

tály 14301915' Délka hlavních

průplavů a příkopů obnášela 3846
mil Od r 1894 zavodňovaná

plocha ae zvítsila o 51053 akrů
Čili o 35 procent kdežto zvětSení

za desetiletí 1889—99 bylo přes
133 procent

Zasedání 58 koofresn

Ve itředu na žádost aeoátora
Fairbankse nařízeno aby byla

poslední řeč presidenta McKin-ley- ho

před jeho zavražděním v

liulíalo pronesená otiStěoa jako

veřejná listina Jak ae oaSi čte-

náři budou pamatovali byla to

řeč vysoce významná tím že ur-

čovala nové cesty hospodářské
republikánské straně Dále při-

jato usnesení aby byla reservace

Fort Abraham Lincoln v severní
Dakoté otevřena

Následujícího dne rokoval senát
o předloze na správu panamaká-h- o

průplivoího pásma a bylo při-

jato usnesení povalující snížili

vládní jezy v řece Illinoisu Senát

pak přijal pozvání k oávltěvě vý-

stavy v den jejího otevření a jme-

noval své zástupce Frije podal
návrh os postavení listouoSa ve

výslužbu kteří jsou 65 roká stall
a sloužili vládě 35 roků Těmto
má být vyplaceno 80 pročet jich
Služného
Niiií sněmovna přijala filipín

velmi pěkný anglický duet 6
ohlášku na stránce 7

významu a zásluhách Jana Amose
— ÚPLNÉ NOVÝ sneb z druKomenského jakožto oejvětšího

učitele všech národů promluvilijednoho a v prachárně vyvázli hé ruky nábytek kamna koberce

jiné domácí potřeby koupíte nynípouze 3 Fo prvním výbuchu ve

upalcovém dělu následovaly ry
šknldozorce měst-

ských Škol McLean anglicky a za velmi olzké ceny v rozsáhlém
obchodě který vlastíKe v Jar Dobiáš česky —V minu f živůtkový ples!

i LožDUska Htra č 341 ii

chle za sebou čtyry jiné Missouri

střílela do terče zároveň loďmi

Texas a Brooklyn a bylo ai ko

lem poledne když náboj prach

E HORWICK

čís }if N 26 ul So Omaha
lém r opomenuli jsme se

zmínili o zdařilých výkonech slč
MSstska úřadovna 1324 Farnam ul

mvvím 8i

lim b V h lOHAX U ť &T A Omuha Kub

V obchodě tomto domluvíte seVilny Bec itovy jež přednesla
lapalcovém dělu se venil od

česky a budete vždy k úplné svékrásné na piano "Z českých hor'
a slč Fanynky Votavovy jež za

hrála ve mi p'-kn- solo oa housle
r1 XT Jimplynů vybuchnul a spadnuv za

pálil čtyry náboje prachu v skla
spokojenosti obslouženi Levněji
nekoupíte nikde 37

Též 1 finanční úspěch obou slavdišti V celku vybuchla luna
střelného prachu Ihned dáno

— Zubní lékař Bailcy zaměst
nostl byl velice uspokojivý

poplašné znamení a skladiště pra
návající českého issistenta ručí
za veškerou práci jim zhotovenou— Magnesia fleil Bruo mine

v sobotu dne 23 dubna '04
v slnl p F Laltnera

na 20 a Q ul v Hnuth Oiuulia

Vstupné 25c osoba
ZaMuk vlbiidln imfnr

Wlmvnl výbor sturá peíllvl
aby Mnfm (ifátolfiiti svm a

připravil riilmvu ulíta-
nou a milou a zve vStrcliny k hoj-

né iiAvStívě V (Seté fylwr

Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Paxton bločku — 8

rální voda jest již v trhu k léčení

zácpy reitmatismu jaternici) led-

vinových Žaludečních a kožních

chu bylo zaplaveno aby nalézající
se tam zásoba nemohla také vy
buchnoutí a zničiti loď Kapitán
dal okamžitě rokaz aby mrtví

byli z věže vyneseni a raněným
dostalo se lékařské pomoci- Mrt

voly z věže vynešeny nebyly téměř

Velký vy let
uspořádá

Spolek sv Petra a Pavla ú 37 K D

v poiidsMí dno 4 6?rvífiíio 'íhi
do pfkn? zařízené zahnuly p Jana Fraňka

aa 20] a J ul r Hoiith Omax

neduhů Jest 10 přírodní minerální Hosté v hotelu Praha"

Během posledních několika dnů
voda z Brown Parku v So Omaze
a sta lidí zkusilo ji již dobrými

ubytovali se v hotelu "Praha

poznání leželo ich tam na jejž vlastni cnvaine známy hostin
výsledky Pro informace ohledně

léčebních vlastností této vody
se na Dra Aberlyho So

ÍIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIHIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillll

jedné hromadě 35 Patrně že ský pan Vine Dobrovský mimo

po prvém výbuchu prchali ven

♦)WJ tMtt)MMJ)s)tM)MMWOmaha neb na majitele A J Ko
čelné jinonárodovce následujíc!

krajané již do Omahy za různými Jan A Bartoň
vlMtnf

ar fobchodními záležitostmi zavítali:
leč druhý výbuch je zasáhnul s

oni zahynulí nežli ješlé mohli vy-

razili Odbor loďstva ve Wash r£HoicjtB m oklamat! I

lovráika So Omaha Neb 33tí

— Na poště aouth-omažsk- é za-

městnáno jest od pondělka 16
umIgnác Klima Jakub Voráček

Ord Neb lan Lukss
u _ _ I L 1 Hal na

akhesAr

ČESKÝCH SPOLKŮzařízený
HOStíllOC 1 'Jist-ngtonu byl hroznou tou katastro fíiikn "pon ' unit nnliUK'!- -

dolinami nu vkIiMIu vjpiiUStanton Váe Svejkovský Cretefou téměř ohromen Na lodi rub SO q ul Ho Omahalistonošů a poatmistr lítter se

vyjádřil že potřebuje eště jednoho Jos Křeoek Jos Zerzsn John
ovantin ' couuira iin

niil(t na Uim na J

(JliMiho ]ou uruCiihífilný JotKirft lužAk stdl na řepu
užíváno bezdýmného prachu a

oenl ještě jasno jak neštěstí vlast

ně bylo přivoděno Míssouri byla

OMAHA
Tábor Krbraskaě 4771 MW Afr nuitijM puiiRH pru- -3 Nejlnp' (iriuiv vinš uxdrn

a Jiitimé iloutiilky 11- -

odlil á v pravldln4 anhiu kaSdon prvonvW-- r lllnk kmré nUilv ttMfht

a zároveň vyslovil naději že mu

ho poštovní vládní odbor před
ukončením fiskálního roku povolí

—Krajané ve vůkolí 19 S ul

bydlící (tou zajisté nemálo potě

rllMIIIIIIIMIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIII IIHMIIIIIIjedna z nejnovějšleh bitevních lodí

ve službě spuštěna byvši oa vodu
trntl airmin v miri t (Min nonin Trninr
v utni B J Hrnithn Vallnl kiinnul JHráiU
ntnklíi Fr 1'linhoui baakdl Julm ('lilelnirad
klark Olu" Mmraovakf pronidíl J Kohiiut
niltfnl airttJiM KruplCka vankovnl ttrál
Yt lluliiíkii

KohoutSchuyler Vác J Hladký
Wica So Dakj J Smith Ditch-fiel- d

Nebj Frank Karhan Ger

mania Fa J A Hospodský

Chicago lil i Jos Patenský
manželkou Resciie Neb Fraot
Dvořák Madiaon Chas Divil

James Blatný V A ProŠkovec

Norfolk teprve v měsíci pronn Oř F J Vopekci Fřed nedávnem srazila ae u šeni když nemusí více chodili do

vzdálených jatek pro maso neboť rodp Kakelkr Trl í 1

tvéi tmínnu míiíniIiensacoly a lodí Illinois ale ne a aln

nnjl pourCI uvou Imrvu vu el v ih v

jmH lw lnJl nul ilaiMiié ílnn prav
ZIsW vyplnoan hmllnk

lovwik noistiujlid flitlnl a twi kll'W1

abnwinSryU pro pnr nwb (limy anJIp
lun ainnrlí kjin iilro)knin plut (iruhipkitiiř

oplliif fiiní a u)iravfria Udil S0a Mprnwnl niiirikii ÍTuhlIilkn mlurma přml
Mplwniiliii Záruka na W Int A k y lnut
Ut neli diiflHk loraiiiilla InUrnk iliul
liiílliknl llul-- 44k iimi nlijdilnav
kiu iláum aiUriiiit t'ki pruMin hIhiii
imiiliikr pnlloii rxiclni rovno diirina— JiHinjr

hortiftk v IiiiiiiiKi II Mti iroilklf II
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