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— 1'ítlJMK SH služné divte
jež ne vyzní ve vtecb domácích

la'prý důkladně stavenaIiyU(vlasť
nf na lawa Cofíín Co a hlavní po-dlloí-

byla pí bímooeiová matka
fídítcle John A Símonese kterýž
též v&lab byl zraněn škoda spo
sobeuá odhaduje se na více než

$35000 Ku stavbě nové budovy
nebude ta hued přikročeno avlak

společnost povede obchod v Oma-z- e

dálo v pronajatých místnostech

budovy Mar((rcteSteven & Davís
na 11 a Nícholas ul —I v jiných

prácech Třeba aby rozumtly

poněkud anglicky Lobrý plat
stálé místo Hlaste se v Č- - au #
jíž 14 ul Omaha 41x3

- rftlJMIJ SK losn5 dfivíe

Výprodoj

mužských obloku

Koupívíe veškeré přebytečné
zásoby jarních obleků od "bchwsb

Clothing Co " dáváme e nyní do

výprodej po

$750 n $ÍM)0
Ony ffj rjo obleky jsou tak do-

bré jak druh za nějž obyčejně

platíte #20

%Z kalhoty í)8(%

1000 párů kalhot půjde dnes do

výprodeje skutečná cena jích
$2f výprodejní QOp
ctné uOu

Tůc Guarantoe Cloiiiíog Co

1319-152- 1 Douglai St Omaha

za kuchařku a pradlenu v malé částech města natropila vichřice
rodině Stálé místo a nejvytSl značných fckod V strojnických

dílnách Union Pacific dráhy zni-

čena byla částečně skleněná stře-

cha avfiak na fctěttl dělnicí opusti-
li větřínou jíž budovu a tak nikdo

ÍHulfýUfm lnUm vAmml tbwAufctm l pvlall vhw iifioUitn u
Ktiíinfin )iíim IfileMnou pro ná zprávu Ž nróynmnfin ouAiu vy
rvi ti byl kruhu mMui vroutwf miVvnný tnmfxí a oi&

fjSJX IfOIMAN
kíerýž v ru-J- Í 4n V) dubna l'M o 2 vA oApAAn po krátké mm' l

ptUomi a v ůitrf ám 2 kvílná iipoMne U vtenéma ý]jxlilu n Ná
ruáiii hřbitov uVJtsn byl 7enu]f byl tiř ÍA rok

ifX tnllíH txtvlnnonlt mtl YAíll nejujřfmnřjíí díkr naí vSem
itn pfítfldm kteří v ttfM této rítif ou4u %pdnAmn fakímUiAlv wm-f- rt

a tuntrAí na Jevo nám dali a veliký bol níí zmírnili r ru7íl)
ZvlíUnl vtelÁ díky nuíe JuďteŽ cvíííeí hAi a llenttm 'ííUru Ncbranka
ť 4771 MArnkh Dřevufb %% hojné úíatfiíní e pohřbu Htisjné
upřímné díky naí nechť přijmou pp B h Kotloryz a Ur iíka za do-

jemná lova úifAibyf prommní v áomé smutku a na hřbitově Díle Jot
ním vyulovlti trMny níí dík ct 'til Jed Bokol a datimkému nlxru
jtoJfiilava t MjClh a vynlínl vflwrh a darování ukvontnfch kvítln
Nechť iH iřJjniou vřdé díky mte vSIchni óíravé vřnců a UvCtin a
icc! Hlwr )mnfUých Hokokk pp HIoup a Kruml wt Vr%iH Kunclové
ct l'At mn-Kurrzn- n Dramatle Club ct firmy Chicago lunibtr t'o
a lff(icer-4)'lflyn- Co váJScné rodiny Ikih iiurtote Knfaivu Ncjdlova
a 'AcAvnfút tAetny Kmentový Voíencovy Jiříkovu a Voborilova
YMíltnl ň1Uy na4e vylovujmc pp hudebníkům Ht V Jetovkému
AI KořUkorí Johnu Kwobodovi Johnu Procházkoví Ant Jaklovi
Johnu JJrázdovl Kar a Váe Chválovi jíchí Jánka k drahé-
mu 'funuHmu ůtnc nám vJEdy milou upminUou Taktéž pohrobník
ionKrvyi nechť přijme díky naíe ?a vzorné vypraveni pohřbu Na
konc dekujeme co neírd:čn£jí vUm těm již iwhřbu naS:ho drahé-
ho zoriulého siiěantníll a tělesné jwíntat ky jeho k poslednímu odpo-
činku doprovodili JioďteZ přátelé drazí uiiitcni Žc nižádné alovo neb
řin útěchy nevymizí nikdy z vděčných myslí naSich Je&tě jednou vřelé
díky vít 11 1

i JAR JIO liA HOFMANOVA
truchlící manUlka

i

Václav Jan Miroilav Joief aynové
Anna Jtarbora Růltna dcery

Omaha ( kvřtna W

Jjnzda Jllaste ic ví 511 již 24
ul Omaha 41x1

— Minulou středu kolem 4

hod odpolední nav&tívcna byla
Omaha prudkou vichřicí prová-
zenou silným lijákem a krupobi-
tím Vichřici tá padla v obřť čtyř- -

nepííkl k úrazu V obchodě

patrová cihelná budova Omaha

ttrandcioovČ roztříštěna byla vel-

ká tabule v okně nastrojenou fi-

gurou a podobné tkody doznaly 1

jiné obchody Značný poplach za-

vládl na několik minut v hlavní te-

legrafní úřadovně Western Union

nalézající se v budově Omaha Na
tional banky Vichr vymáčkl okno

Casket Co na Gracc ul mezi 12
"a 13 ul ve kteréž v dobř té na-

lézalo ae 9 osob Tři z nich nalez

ly v asutioách smrť 6 pak bylo ví-

ce méoc zranřno Usmrceni bylí
íoreman Henry Dictl z č 2045
sev 18 ul příruíí výpravčího
klcrka Jacob LKírschntr a LM

a ve dvou minutách vniklo do
místnosti značně vody což mělo
v následek že telegrafistky prchá
ly zděšeně od telegrafických pří-

strojů Též zde nepřišel nikdo k

úrazu Spolkový poštovní vůz i

Martin z c 142 sev 42 ul kol-lekt- or

pro íírmu P F Collicr &

Co Kanění byliLulu Hinton z č

1134 6cv 18 ul William Kir-Bchn-

bydlící na 10 a Grace ul

končm vyzdvižen byl vichrem
ulice a odnesen byl na

— Výbor na státní závody so-

kolské jež pořádány budou v

liruno Neb ve dnecb 16 17 a

18 června vyjednával a drahou

Chicago North-Wcsttr- n o vypra
vení zvláštního vlaku výletního v

neděli dne 18 června avšak

dráha ta odepřela žádostí jeho vy
hověti Jelikož pak výbor ví Že

jest v liruno a okolí velké množ

stvf krajanů kteříž s jistotou oče-

kávají Že je přátelé omaíští na-

vštíví rozhodl se výbor vypravili
vlak výletní v sobotu dne 17
června Vlak ten vyjede určitě v

6:30 večer z Union nádraží a při'
bude na místo v 8:50 večer tedy
právě v čas aby se mohli výletníci
súčastniti divadla a zábavy So

Anthony Locbígz í 2500 Ave D DO ATKIN30N NEB A OKOLÍ I
chodník avšak kůfl vůz i vozka
v tomto se nalézající vyvázlí bez

pohromy Zvláštní dobrodružství
z Council Uluífs John A Sírno-ne- s

řiditel z Č 2050 sev 18 ul

W A Smith z č 2407 liurt ul a zažil Henry liond superintendant
White Lcad works v Kast OmazeWilliam Stewart z č 2010 Grace

Oznámení úmrtí a díkuvzdání f

Hlubokým žalem sklíčeni oznamujeme vScm přátelům a známým
ucbllvou zvěst že natc milovaná dcera a sestra

liond jel v kočárku do něhož zaul V budově jež stála osamocc
na byla včechna okna vytažena
což bylo hlavní příčinou že se bu

přažen byl jeden kůfl když pojed-
nou přihnala se vichřice vyzdvi-
hla koněkočárek i jej do vzduchu
a zanesla je do jezera Cut OífVo

]taoxij3dova ecssula Prudkou vichřicí
koly brněnskými pořádaných
Ježto však výbor musei složití záda v míitech těch byl na naštěstí

měká a tak podařilo sc Uoodovi vy ruku za 200 osob aby mohl obdr
želi snížení jízdného na j!i 30 tam
a zpět za osobu žádá proto všech

prostiti sebe a pak koně a dostati
se ii a břeh kdežto kočárek zane
chal prozatím v jezeře

ncéjirosnoM smrtí z rodinného kruhu naXeho vyrvána byla v pondělí
dne 24 dubna l'J05 a vc slfeáu dne 26 dubna odpoledne za hojného
uěastenatví jřálel a známých pohřbena na hřbitov woodlawn Zesnulá
narodila se v Atkbtson Neb 12 iSnora IHHH

Jest milou povinností niM vzdátí ncjvřelejříí díky vKem přátelům a
sousedílm kteříž nám jakémkoliv apusobem vypomohli v době nemoci
vroucné milované naíí dcery a sestry Btcjně vřelé díky naíe nechť
přijmou všichni již pohřbu drahé zesnulé naší sc sťiěastnill a tělesné
pozBstatky Její k poslednímu odpoěínku doprovodili Jest nejvřeleJSÍm
přáním naíím nřátclé drazí aby i Vám dostalo sc jřátclké étěchy a
pomoci v době kdy krutý žal na Vás dolehne JcRtě jednou vřelé díky
vficml

MANŽELÉ FH KAPLANOVI A RODINA

ny ty již se chtěj! výletu do

Iiruoa zúčastnili aby se co nej— Vlvttkj odbor Tli Jed Sokol
dříve přihlásili u následujících

uspořádá divadelní představení v Sokolů: J Mathauiera v Boko
lovoě VácSchncíJra Chleborádaneděli dne 4 června Dávati se

bude rozmarná opeietka a Kautského a Kmíla Čermáka na Atkinson Neb 5 května 1905 nez
již 13 uli Jana Sfcígra a Kud

Kírchnera na Williams ul Pr
Semcrida na rohu 16 á Willinms

pozdviže byla plochá střecha a

smetena v okamžiku na to celá
budova s ohromným rachotem tu
sfítila 1'rvého poschodí používá
no bylo z větSÍ části jakožto skla
diSté pro dohotovené rakve a pro
materiál na rakve a okolnosti té
Uc dčkovati Že více životu lid-

ských nebylo zmařeno ježto na-

kupené na sobě rakve zadržely pa-

dající trosky Jižní zeď sřítila ne

' dovnitř a značně znesnadnila za

chrafiovací práce ježto cihly té
měř pokrývaly ztroskotaný vni-

třek étfiutí ještě že v budově ne-

bylo v době té náhodou žádného
ohně jinak by nepochybně ani je
diný z raněných nebyl ušel záhu-

bě K místu neStěstl dostavili se

nejprve zaměstnanci v Storzově

pivovaru brzy ta nimi přihnali se

hasiči a za těmi patrolní vůz z če-

tou policista a policejními lékař!

Wígtoncm a Kennedym Z tro-ic-

slyšeli sténáni a volání o pomoc z

několika míst a když uvězněným
nebožákům bylo sděleno ž se

jim dostane pomoci co ncjrychlej- -

ul J V Nováka na rohu 15 1

Howard ul a Josefa Mixa na ná

druží Uurlington 41tí

— Důstojným způsobem osla

"Slib za pecí prosáknutá od po
Čátku do konce Šťavnatým humo-

rem a komickými situacemi Děj
odehrává sc v Alpách Tanco a

zpěvy alpských dcvuSek a chlapců
Nezapomeňte

"jmi-w-io- u

~ Pověstný Pat Crovc domně

lý únosce syna Cudahy-h- o počíná

opět strašili klidné Omažany V

pátek kolem 10 hod večer přišel
prý Pat Crowe do hotelu llenshaw
a T J- - 0'líríco majitel hotelu
tvrdí rozhodně žc to byl skutečně

Skvělý PLES!
na oslavu 10-lcU- svého trvání uspořádá

Háj Martha c 10 Kruhu Drovarek

vili zdejší němečtí občané stoleté

výročí" úmrtí největŠího svého

báuníka Uedřicha von Schillcra V

neděli odpoledne odhaleno bylo

fWlftn Clzcltt)
krásné poprsí básníkovo v River

wÍlw parku za obrovského úča
v Sokolflvní na lliní 13 ni' Trstenství členů všech německých

m v Nobotii dno tíO květnu 1005- -

tak dlouho hledaný únosce Chas

Coífin zaie tvrdí Že by
1 Pat Crowe

v Omaze v neděli odpoledne a
spolků z Omahy i měst okolních

obecensva vůbec Slavnostními VlJluirnit nnlíied Vinllin irMuktivn fnwln líXInlrnonH

řečníky byli prof Laurence Fosssice v jeno aoutnikarsKCm oucno Začátek v 8 hodin večer Vstupné 25 centu osoba V
61 přikročeno k pracím zachraíio du na Dodge ul Ano i před okr ler ze státní university nebrasské

40xíl K lioloé návSiívé zve v dctS VÝ0OU ISvaelm Prokopáno bylo do podlah komisary objevit so v sobotu muž jer ž mluvil německy a Gilbert
několik otvorů a započato ihned s kterýž představil se jako Pat

Crowe Neb bratr Crowe ův Johnodklizením trosek Práce ta 61 a za

iíČiaiié pomoci velkého počtu do Crowehostinský v Council lilufís
rozhodně tvrdí Že Pat není anibrovoluíků dosti rychle ku předu

pod dohledem policejního iiáčelní- - Conucil lilufís ani v Omazo Nic F S RENDLAméně policejní náčelník Donahueka Donahue a kapitána liaze a

náčt Iníka požárního odboru Salto vlastní hojně zásobenivypjal £200 odměny pro toho
ra a v necelých dvou hodinách oDcnoa sroceni a čerstvým masemkdo Pat Crowc-- a vydá policii

— KdyŽ se bavíte bavte vo do
mrtví i ranění nešťastníci vyneau

a mít IH vytučnd iixendískd výrobky Kdoni byli 1 trosek Zachranovacfch
ble K tomu naskýtá se příležitostprací súčastoil se též činně Kev pfljuo jednou přijdu zrmu ihibn vdlia

Víiiruá rilxluliH
JV1 iíl)H5 4Utf 1782 So 111 li Hl

M Hitchcock kterýž mluvil an-

glicky — V pondělí večer uspořá-
dán byl veliký pochodflový průvod
a po průvodu uvítáni byli venkov-

ští hosté — Dnes večer sehráno
bu Je v IJoydově divadle znamenité

drama Vilém Tcll

— V sobotu večer odjeli čelní

delegáté do šestého dvouletého

sjezdu svrchovauého táboru Dře-vsř- ft

Světa kterýž zahájen byl
včera v Chattanooga Fenn S de-

legáty vypravila se tam též cvičíc!

čela táboru Seymour a chlapecká
čela jejíž členy jsou lét Češti hoši
Frank Suchý llohumlr Suchý a

J unes Svojtek Sjezd ten potrvá
8 aŽ 10 dnf

- Ku zprávě naši o pohřbu vá-

ženého krajana Jana Hofmana

podotýkáme ještě te ae pohřbu

v sobotu 13 května v síni Kessle
ťitzpatnck farář kostela lloly
Kamily na 18 a Imd ul kterýž

rově ua iii 13 ulici kdež Pév

dvotim těžce zraněným udělil svá
tost posledního poniáťání 'Annts

ným poskytli pomoci přítomni lé

odbory Kádů Přemyidovna a Slo-

van ZČHJ pořádají Májovou Sla-venk- u

totiž zábavu spojenou a

programem sestává jícím ze zpěvu
dcklamacl a žertovných výstupů

Na prodej lacino Dr Geo F Simánek
kaři načež byli dopravnu buď do

svých domovu aiub do nemocnice
Dobrá puvěst těchto fvádtk zajisté pvfi mile od South Omahy mám

na prodej 5 akrů poiemku na kte
a jdk se siJCluje jest oprávněna
naděje že se vsichul pozdraví
Mrtvoly zabitých vloleny byly do

ručí sa tg Že účastníci se do

hře pobavhneh nemožno ani jinak

v Čís ia6o 13 ul Omaha
ÚUttul kmtliiy tytli tM S ib S tili ul

bihiuoTi veťvř-T- sl m

Úlmluviis v a uiMi(thitil Mi!('rt(iiB HI1I4 lit
IhmImm ul~ Otutlui boiiiity nli

04 i iht U tttt ilti- i- TMÍt-ři- i lw

rém est domek aaan o ftyfecb
mezi Pltřinysloviiými Slovany 23c

vitup liro pána % dámou umožni
svétnlclcb velký sklep Mxaoitnil
Ul Mxa6 slepicnlk toxiR studnašťastnily tél výbory Těl Jed

S)kol a sboru liolcslava t 60 velká cisterna 70 ovocnýchsnad kaž línu aby se mohl dosta-

vit čdé odbory pAvtil isjisté si strouikA roíliinclio druhu které

- PRKSTKHOVANI Zolmj?sailau2( návštěvu tedy ať nikdo

niopniiauu 13 května se
II nesou ovoce vlno aagrelt iy
s maliny a lahody vle jest v

rakvi a dopraveny du úřadovny
korouera liraileho- - l'ři iukvestu
koiontrovfi odbývaném nad mr
tvoUmi Henry Dietu Jacob
Kirschncra a U M Martina vy
iit-tl- porota rotstidtk le vŠithui
tli přilil o iivot náiledkim iřícPt I

se budovy saviněným hrozným
větrem Hodová potaeua byla
asi před Čtrnác ti 5iy na míotíkdt
dřlvti bývala tuliu avtak din %ý

povíjí vlc svědků ptiiiikvMu lyJ

nejtrpllm poládku
český lékárník p Kmit Ctrmik

oinmuje tímto cl obecenstvu ie

přpktěhovsl lékárnu svoji 1 č i 16 j~-- V úterý min týdne oddáni

Johánek Bratři
línl

první tíMtly hiiIooii
HOJ milUm nlUuult h

thibfá vinš likéry ilnHiiiy -- CIiiiUií
4kviok íiily p " U

Vo pllpadi se to vymeut la do
v chrámu Páaě sv Václava jilnl 13 tl do nových vlaululchbyli

tip mlstitokti v f 1 a4 -- 1 aff jilitl t jVránkťui p Josef Hmdťr se

Aiinuii ťrtur k ua NovouilO

brý mCtltký mctek v SoOmsie

jji l''rnk llljek
rU Doa li So Omaha

ul kvlu jako kdy dříve ochotni a

lovně kaldétid gbilouK jyužeUftl gratuljtma!


