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Karel Komzák vynikající tu
debnfk příSel ntlťéttnon aáhodm
o život- - líyl iUt na oádraž

Jví tAh f4 fmth Qmuhy mim
m pfo4j $ tki ti pfMtikn tu kt"
rém j't óormk iixiH ú UfhtMpří vystupování na vlak v Hafana

— Mžitifcá radí v pottMíoím
nUftiim žumdíof tchválíla 14a Vidné Karel Komzák narodí titltikkb velký sklep i4XšOitfP
pUinlkh ttzšVttího ko(fihtse f 1850 v Fráze studoval kon

servatoř a Kal seojenským ka

peloíkem nejleplírn fk se praví
Jo u armády rakomké Skládá

(j'Hm VitSM zMptiinon § odha
dem movitého í nemovitého ma

jetku dne 1 fcvltoa do 15 tév
na maií týtí ti prad fó!i hotovírozoé pochody a hudební kusy 1
Mezí schválenými pfíruUtfA jou

iii shpdhík íúziH iitrau
velká chHro 70 ovocných

stromků ioďtlrrfíiQ druhu které

jíž nesou Gvot vlno smyjtU ry-

bíz maliny a jahody vU et v

nejlepířfj pořádku
Fo přípídé se to fymlbt za do-

brý múttký majetek v SoOnaze

2'4Z Frank Hájek
F--

0 íío 2z So0iha

iké operu Kdclweii ííyl synem
krajaoé Jame Kybío a J01 Fípaí
V téže schnzi přijata tyla oróman

fwríídetního dirigenta a skladatele
téhož jména' který zemřel r roce
1891 Starší Kamzík založil v te kterouž S4 zakazuje plyvání o

chodníkách a na veřejných rrí- -' Fráze kapelu z o 12 pozdčjí vznik

-- Jak se máte?
Vn i44 tSnní vín a lVřy př'

í--l pf

éí tk(k4 tt jká třři tžř yi%tyl'

kaA m ím "jk'Mí wwMvi" vwy frtm í

'MUm vím víí Ur

% uikfíU faUvt Yíborného nturúho vím a i hhuv

fýUMé kořalky $05 po exprííMi v%wmu
Vylffis é z tbO ví íítfíkáoyyé Wvf

IVt )rty fwmt i"Uwhá
'A vjyrfttfah tfintpM U'JUk 'ifh: KW A

Fwre fre tmCt'w pr'iuiA HufcKtiMtu

iMťÁmAi rad fj4átk f #lklík 4k ziwe ráw z4arwa #aJýí
záUreee eerímke ylíSumuk Ahj

Áťvóto STaponco
priríku io MM vU wnn rvwiuvíu tHvíjnU
mWM tuk í S'4fi aívA kfA"u Pmku

fMtX'M tmívámks ym mm

vollcoolDOixodLxiIoí lilcói
"JAKOST A MNOŽSTVÍ 34

orchestr Národního divadla a v
stech Osoby kteréž se provi-
ní proti této ordinanci pokutoníž tyl svéb? faru Členem též
vání budou jo Tťž méstská radaAnt JJoíák Mladil Komzák tyl
povolila 14707 na téphmni diižvíce Kakuianern neži Cechem
nícb chodníkových arrant4 jež
nesly óroky a dále tylo nařízeno

Looí řídil svítovou kapelu na své
tové výstavé v St Louisů

FfWHCIE

Míníitr zahraničních záležíte

položití velký počet trvalých chod
níků

— V nedtlí kolem 5 hodiny ve
Stí Delcassé povolil domluvám leř zastřelil f íoiSchemal tydlí

cí na íarmé Thomase Oivense výpresidenta LoubeU a tvých kolte

go a zůstane v úřadé Kozhod chodně od Council Bluííf a tývalý
občan south-omažsk- ý V nedčlínutí toto přijato tylo i povdíktm

v celé zemí jak u jeho přátel tak večer když dleli u néhonávítčvou
soused a jeho manželka vyelnepřátel pokud mají zájem Frao

cíc na myslí neboť včdf dobře že Schemal ze avitoice pod zárniO'

kou že sí vyčhtf tvou pu$ku V

— WJJ Ožím jak se málř Ty
znamenití vypadl co pak vlattfct
žíváÍ?-Má- fw íí žízeři jako tráw

k Črvetémn- - poí píchám pivečko
má jako křen zkus to bratře jen
Choí-- lí nko k poííkuf ťi nad

jeho likéry vína není úmí Vt

sí ajn zakuuřítí tu Červený tí

umí posloužítí- - Od nynřjía tuď
mhto tvý v salooné kde vládne

Jan (krmijr
tí oa 20 a y u!„ v So Omaze

— KOVÁhmÝ DlíLUÍK hle-

dá mUio v msté eb na venku

Adresa Jan Vondráček 415 N

I7th St So Oraba Ket jkz
— Dovolujeme sí upozotaít vše-

chny naie příznivce že přestěho-
vali jme ířadovnu naíeho dřevař

ského a uhelného obchodu na

východní stranu 34 iilíce mezí

N a O nt do nalí vlastní budovy
a tudeme mocí každému lépe po
sloužit jelikož UAwm mílí vždy
část naleho zboží zde na skladé
HavCtívte nás S úctou

CíQ%by'Kopktz Cmy Co

tí Tel 614

— Jíž příltí sobotu večer ma

ty na jeho místo schopného oá

nčkolíka rnnutách na to rozlehlahradníka nenaílí v dobé kdy jest
mezinárodní otzor těžce zachmo se na dvoře rána a když domácí
řen a hrozí nebezpečí velikých lidé vybéhJi ven nalezli Schenala
zápletek i Japonci a hlavně
Nčmeckem k vůlí Maroku Ka

tínct odbýval poradu a celé mini uspořádá- - "

mrtvého Fulka ležela vedle nčho
a tylo patrno Ž sebevrah spustil
kohoutek pomocí nabíjáku Kána
zasáhla jej do krku a přivodila mu

okamžitou smrt Schemal se trápil
velíce nad tíw že nemohl skolek'

Sbor Olivová Rafolost c 35 1 C D
ateritvo vyslovilo souhlas i jeho
zahraniční politikou Fodobné
učinil í president Loubet Fočltá

se na to Že odpůrci Dclcasséoví tovati na cm ze svého rnaietku v

dají te zastralítí tímkdyŽ Kouvícr

celým kabinetem vezme jeho

v Mobolit Jl# Iřv?ítifi 1ÍIO5
v Národní Síní 21 a li ul South Omaha

Vstupné 25 eentíS

Každí nMitiuk míM vftmw v tA4w tA%Vmk v(fh ltt KUf

South Omaze a pak že část majet-
ku jeho tyla zatopena a to

nejspí&e dohnalo jej k setevraždé
Zanechal zde manželku a tří dítky

— Občan facot Kocanda by

vcc za svou a pohrozí odaloupe
ním

RUSKO

Jak se sdčluje tylo v Fetrohra
žete každý dostat pOfislásku sa
zábavě Lože So Omaha čí 147dlící na $0 a LI ni a zaměstnaný
1) cí li„ a nebude vás to státdé objeveno opčt nové ipíkoutí Vn% O ipbfu feiJřiu řízné ná(oJi ptsrá se V ýlíOít

v nakládárnách Cudahy-h- o ozná'
míl v oedélí policií že manželka nic jen sí dojít do Národní Siné aproti životu carovu a překaženo
jeto a dvé dítky zmizely K smut u mejta vyklopit pouhý čtvrťáČekKubernatorem Trepovem JeJoalo

te o vyhození Alexandrova paláce nému tomu poznání ómpU prý v A pospčítr sí piklí chcete abys
r iá Liti ru na vás pomláiky dostalo pone

vadž sífl bude nabita a vajíčka
t vrncm dbiu vujeviiy pry tu

důkazy že jsou pikle proti carovi

rozSířeny nejen v armádč ale už í

také mezi carskou tčlesnou gar

pátek večeř když se vrátil z práce
domů Když se pik po zmizelých
sháučf zvédČl prý Že zmizel též

soused jeho James Zradleoka To

prý přivedlo ho na domnřnku že

twi letos matoá A když tu Kytičkový PLES T

dete už v té pomlázkové náladČ

tu se rozumí samo sebou ž tudou která jej mí vlaMnfc chránili

Spiknutí dostoupilo tak dalece že uspořádá 0 t t t $ tdete chtčt ječté aipo5 onakou tu

kytičku a vidíte ta vám mfižem

Zradlenka a manželka jeho
dítkamí zmizelí zárovt5 Folícíe

zahájila pátrání po uprchlících
tylo zabaveno vétsí množství dy
namítli Trepovaví lajní policisté zase poradit Žj'iH sí ni kalí'

kový ples (tUUa oblíbeného sbo-

ru Olivová Katolesř Č jí JČO
zabavili výbušniny tyto v dome — Ta 'i už příltí nedčlí večer

jednoho dfiftojníka který prý pří použít© tude jevíltl v Národní
také do Národní Siné v 'sobotuSíní a můžeme každého ujistit ženáleží k vynikající rodía Car

I nré ňavíAÍv tu fí (ftm bvl velíce 13 kvčtna t i- - a tam kytičkutude překvapen- - Jeviltl upraveno# - - - — ~- - - 1 -- 1

Ložo Věrnost čís 62 F U of A

v síní FraRkavé 21 a S ub So Omaha- -

Vstupné 23 cento 39x4

FČe za vzorný pořádek f milé pobavení se vlecb účast-oík- G

k tojoé návltlvl zve Fořádající výbor

zdrcen a od té doby ani nevyebá dostanete § odstííakem a řečnou

tanečnicí k tomu — Faklí sezí Myilí se že následkem toho
jest docela pČkn£ žáci české Skoty

nastudovány mají óloby jako otče-ná£ky- a

teď je jen na nalích kra vám vlak jefíé tude zdálí málomnoho gardových pluku odesláno

tude ihned do Mandžutíe janecb' a ty op£t svou přízeň tčrn tož zajdete si na 'Kytičkový ples'

pořádaný Loží Vírnost číslo 62

F Li of A v sobotu 20 kviíni
malým capartům osvédČiJÍ a hoj
nou návStfvcu trácí učitele nalí

iííjí Frankově a ten vás jítč uspočeské Ikoly ocenili Kdo Cech
kojí neboť zátavy spolku tohodoptav sel Litovat toho nebude

jio i nám vlew chvatné známynikdo a tím člvrťáčkem který za

platí vstupného příspřjtr na nál

NERVOSNI MUZI

OpU znamenitého phňpUa m MÍtts

U&fMmu kil potřebuj pummi
Žádné l' O li zátlky aneb tmrhj
bumliukářké VtrtiHě si pozoru

doleJSÍ

nejit psí místní účel

řoilifcujite čacky trn valí malé
Vyuíitkujte zkuUnoiti Oma- -

VIHiií

J0S1 Gr Vosaoek
na 21 a S ul v South Oma ze

ř Či-(- i4 t4í# tnikivf Mlfir Ií4k Mulo i viífkoiibiíiwl ku lul

kiif viilioiloli iifkvfm khlifnrfiki vliitw ('eiy jfu vcAmi tníntá

ťnytiH iu'iu vtiituk liUtÍHttUui ' vm~

noeby? Jouf itlrll Ji má 1 croJá
vám ji tak liclno Jako Jlsle a střiT't int bnilifi pru thUtn itU t tfú fhiis

niiiii tm fifiíiimm n%imnm mwimv"'! vlci tiky a moc a moc Jlncb viďVÍti1hlnliÚ 'fnnminsnnlyíi nnji rwlii
iokiííi ilnklrliifcinl y UK twitkf Mkft ieitii fltvifitf cřísvinai sil iswtssMHtwwnt— Jak jsme se jíž zmínili

hodlají spolky Téb Jed Sokol
řád lívčířd Svobody Č 45 Z Č 01 JAN fř Eoomr sss4sdstevv
IJ J Ipoleřnl pořádán weco vel i Jarouš inilnio
kolepého na svatého džulaje- - Vý éťký Mkití

V SOUTIÍ OMAHA NKII

vám %n'M iřiif otf árl ! vá4 tiiint mr ti f Au míittl
l'n lt UiiH litím nioiAtlbm fiMwiA

f fiJáJI fi ttf l iit¥imtimt Utilit

iivoinl #ilr n kl(l't nll lit Irfij4íf

iioil nM W " iiíh(i'íí (iír(
w# ml lrl" ptm Min (ní
nt Iťiř li N kniwi Jt( wíjí
ílditur tiiill l(l Jift Hi) í1ii)i
}utpilnJíli(Íiliiřlfwifí lim- - liviM uArit'

vil Tui vMM#n flili'Mni) pkI[i
bNř ft ÍuIk vl'ril Klám UI mém
clNfttftlfttvf llk vlm 1 iiiW'tl
luk Ukri tu l V rilM ylii ii)
í t i i li ! !

or S Ouřada přicifluje m jtk H Vlit W ktkkl V Iťivýl li n Utl i)

lř !i A l uí Viifc ilř'iní Ni iii- -
mourovatý aby se to vyvedlo a díndoVfi V OUK'iř Hlni ku m U 11 lli bujk olisrvtt um ti vyi'H'fr'vl T

hn§ než bude pozdě

Když záda bolet počnou
Nečekejte až bolestí stanou se

chronickými
Až vážná nemoc led vín 1 vyvine
AŽ močové obtíž# zničí váí od

polínek noční

Vyiižítkujln zkulnotí Oma- -

žanů

1'an Thos F Norton Č 2714

35 i! kontraktor praví "l'o tří
lét fckoultla moje žena nejmn

ledvin !é í jinými rmoM
mí Léčila sa rfifcnym zpftsoťí in

avtak bolt-Řt- í y řádech jiné pít
řííňky buď scsláblýcli anib pN

prutovsnýth ledvin řjeuslávily
Jedna krabička Do'i Kldiiey
l'ill koupi im v Kiihíi h Cu i
kární ř(jli IJ líHiíglai ni pro

áteřl n nčkti íé spolu-výbo- ry h POKOJ Í IH

fieclill také nčco dčlat jo holenku-

-to musil zjtdflitt Mký ten sa- -
ťímířií linillfíVi Od ibi 13 J111J rbip

0 'i ibi Ř h4 mít
Mn hiilKU nlU V ttl'm ill)iM mim li

r iiiijliivijíl n ny iionbiiiifl v1111

vřily w liMii a kiii?liiyiiiu

Frank Latmimnl
I Sil 7 Hm I Slil Hb Omslia % h

liTVtttkř im i'nr
i'nn vkIhiI lVii )(

Imli niiiiilkli řmutíiu tlffivcl (tři! mohyh (automobil) pčknA pro nt

zjet smeknout čapku— poklonil
a poprosili Frotfiu fttt$ vstou

nou thtiitmnul oplft 'i#r(ii i ii!f roim i(
tilttr 1 t llvii(íríi'h f BrlItmlíirN !l1í M

l"t t I l jl iiiAíiu i(í l lS

íil V i'llf é ííhlfll ii"nmaleb Ji vlm f'i Itulo kiiiiiiii vr

Od l a h hhii vm t
f il-í- i n t iiUr fih f4í

P4f f 'i ' ' ' ' ' jpfj

1 vn loly
it frkvii'42 Mol k fcluíláifil

etéteet#te§tttai
knut Illl fM V) nMIIMjul H111JI rflil
fkiMleto nMiiKl 1'hii Ui f)jiitl ii

d ui uJivaii yié Úl fitiin vr- -

I fltil kl ulil lt IJiL lituf
v Sfrťíh 0i#e Nrt vyrulrií

ia ptiiřimk iliUěi ne miifího

vzdčliuýi Loty kaMý velikosti

toty fu slapái h naléiajl li vedle
kplá jí tou iiif fmi h koupil jst in

dvo dali' Léčba tato velice jl

puiiiohls

Dr Geo F Šimánek

čt!Nký Iťkitř

v čís libo jil IJ - Umalil

(lřiiiíifif rum

Minulý čivrlek utrnřtla ahtá
dctřdíbí p Fr Fokondry Karo-

línka Fotiřrh milíckd anniilá
odbýván tyl vpáltk otlpoledne

Krajané jíl potfthojl dobrou
prácí iiibařiknu ih bť m uhráli i
dAvfroii na tityhUmiHij Kutního
lékaře dra llailoylm jdhol iři
dovns rtaléiá m v 31 pochodl
Farton lllocku0iialiai H

v Uktrn tu ml ilM )4 m li l iUi( H'l-f-
Ull V I IlIlHfU J4 llaUltl ftl'l H ll"llf
ku nlnil m vvilkmi iiIm im nw h(
vlm iriUtl lk kifé liii t i titll
V nliifiMi t l Umí } fu4m ii v kut
ilw iiln4i H tkll m iMiift nUIiM Jukli
ttuintiukt
Moliii l 114 liMtik tťU'1# vli nvl-i- i

rii iiil jit iliii i'jr'i vím (t"fi

i'(ila MIxiliH I MpliJ lil) fimr llil
limu k u4ii( lfin lif'm !"( tnu
v v4h wk vloiiiu Uk Ji tl ttxilii'1 Ubílili
lN(4i utliíil ku mil! lif 1I1 Nl M ťin liH
A4fM

c líKvrroi lj liti tinirgoiii

Ka 'r'U) M víkcIi olu liiiililhfi ťkiia
WMulilŘ ymlcf-Mlllifir- ii ('' lliif'nl

si bu a v místil vidíce výhodném
asi čtveitc od pulty a a ČtvtifcC

od 1 1 i
£
f a Sthool jllillí podrob-imioI- Í

sdřlí f nchnty idm ťokrnku

Ipadti Omaha Nit jll
N V„ Vlitďliil Jliikli'i jfn ity H(4l

l'fiikiuii Im Hiin )tsn'i a iillif ÍMliMu1 ( )l lll 11" Lil'!
OtlIllM llKlI - Ikll"jlnfiii

1 V
1 Ji


