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Života jasem a stínem Naše zodpovědnost
1

nekoní! odevzdáním vám šatil
Jenom Jedna z našich zásad k

1
ian vaciiiu lopuHujciu

Tlio

ll fKli

Julia Marlovve-ov- a zpívula tcno-rov- é

rd v juvenilnl operní npo

lečtnmlí před IIO léty Na zcniiii-léh- o

plukovníka Huberta IriKcr-Noll- a

učinila takový dojem že ll

kajíitál který umožnil jí pu-Ntí- ti

e na drňhu tragické králo-

vny Julia byla provdána dvakrá

te První manžel její byl Kobert

Tabcr výtečný herec nyní zch-nul- ý

I'řed rokem pí Taberová

provdala hc za Mdwarda 11

Hol herna n uhni po několik roku

vykupovala v Shakehpearových
hrách Julia Marlowo-ov- u na ti

1 mimo ně počíná ní n velkou

CďPTVJ 3io ilž Ift til Oinuliu

Jos Mlha vrchní kril
Též ve Fremont a Grand Island

roydío ocelářského magnáta —

Slečna (iílmanova objeví no za

vzácných příležitostí v dobročin-

ných představeních n nyní mIii-duj- o

pod nlavným miHtrom V Pa-

říží n tím cílem na zřeteli aby

zpívali mohla ve velké opořu v

divadlo pOHluvcnéul jí himioií a

kdo velká opora byla by dávána

jako MpoločenskA funkce bez uhle

du na jakýkoli finanční výtěžek
ItcHsio Abbotlova jež nyní zpí-

vá v "Koblu Ilood" byla jednou
z Abbott o vých Hcsler která vy-

kupovaly v dívutllech druhé tří-

dy v létech devadesátých a po-

zději rázem upoutaly na nebo

zpíváním písní HÍrotkfi v

Hioe-ov-
á "ll!t2" v New Yorku

Jean I)o Koske nlavný tenor

Nlysol Jtosslo zpívali Honkromfi a

nabídl no učinili z ní príma donutí

kdyby Sla do Paříže a ntudovala

pod ním K tomu ona nvfdila a po
třech letech učení vrátila Ne na je
víílě a Hala no hledanou zpěva-
čkou

Klhel liarrymore ova jont dce

rou zesnulého Mauriec Harrymo-r- e

u a zesnulé (leorgío )rev-ov- é

ÍPaiTymorcové Jest sestrou
lacku u IJonebi Piirrymorfi a víc
oky tři dělí objevily no společné

před desíti lety Vo skizze s jiidi
otcem nazvané "The Man of lbe

World" Maurice liarrymore ne-

dožil se velikého Úspěchu NVýell

dčtí a zemřel v nuzných pomě-
rech Ktlnl snad s jedinou vý

t
FARMER & RUSLAND

mmdiého lovu na lebky dovedou

nyní čísli a psátl vo nvó mateřinka

řeří a jsou zvláňto bynlřl v

lilo domorodého zvyku dívky
jsou prodány muži m tou ncjdelšl
šňůrou perlových peněz (Vny ho

ťfizní dbi tinšicli peněz od )f]2 do

♦20 Dívky nejsou brány na po-

radu vfibeo rodičomi v této věci a

zdali některá prodána jest muži

kterého nemůže míli ráda při

první příležitosti ho zardousí —

Tenlo obyčej doNiid převládá Ji-

ným zvykem který Hcv Nlcholso

novi podařilo no vykořenili jent
rdoiisoid žen mužo kdyZ zemřel

Zdali mrtvý neměl žádných íon

nějakou chorobnou Mařenu Hlihl

tento osud Hěhem prvních Iři
měsíeft pobyl ii p NjeholHOtia na

oHlrovS dvanáct případu zardou-nen- í

událo ho blíže misijní Htani-c-

í'an Nloholson Hhromáždil vše
cky ntará vdovy které nikdo ne
chtěl a založil ústnv pro vdovy
kdo učí je šití a domácím pracím
kdežto ostatní čau Nfrávili mohou
v pěkném okolí v Nonsodství ústa-

vu na místě nby nuceny byly bíd-n- ě

Živořit! vo vesnleíidi Pí

rovněž koná velmi

Jiráci mezi dívkami
Mluvě o industríálním zvelebo

ní Šalamounových ostrovu pan
Níehnlsoii pni vil že Žádná skupí-n-

neučíniln velký pokrok během

posledních několiku roků lest to

jeho míněním Žo práce z ciziny
musí býtl dříve neb později uve-don- a

flčknlí tobo nendporiičuje
Veliké lány velmi úrodné pftdy le
ží ladem čehož prý jest škoda —

)á se tudíž očekávali že divoši
budou eeli jistě úplně "zcivilí- -

sování" jakmile bude tam ínve
stován cizí kapitál který jiě
(iřilákán bude vvhlídkou na dobrv
Výdělek

KLEMPÍŘSTVf

t 1401 JACKSON DIICII

1 Nejlejišíiu niístťím k nakupováni utavobního dříví jest

česká dřevařská ohrado

T
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Chicago Lumber Co

na 14 a Marty ul Omaha Ntb

("'eňlí prodavnří Ván vždy ochotní u vzorní obslou1

jimkou Mandě Adamsové jo nej
t
t

H"-4- - H-- t H+t-l--J-H"+ ♦ i+ i ÍH- M-- 1 + 1+ H-f-

I " " " 'i " 'um ' n

oblíbonějAÍ Jiereřkou v zemi dne

a jest k politování Že její otec n

matka kteří přináleželi k té sta-

ré družině herecké nejsou na ži

vu aby mohli býti svědky její
triumfů

Když celá rodinu liarrymore
t

OVa objevila se Ve VMldevillu pfed
desíti lety fM)0 bylo společné
služné vyplácené jim těmitéŽ řidí

FRANK YUN
vIiihUiI řiHlň tt IioJiió r&Nolicný

řoznický a uzenářský obchod
V CÍBLB 8200 JIŽ 10 UL OMAHA

(Vlnitý jih tnrn('Uo musil (iJI(i(M Jakost m

'n einy iiijliiviiřjí) ViifikiirA vyrohky uwnAfuk

(ti so tli iii'JlniM Jnkostl Olijmltiávky římáiio uči-

nili lelifiiiiiiini Doiiíflas 3122

telí kteří nyní platí Kthel liarry
more ové ilMM) n každch nedm

lnů

Takový jest pokrok !

-- 'IIOSTIHEC
— vIlIKl lil —

Ui WillUm Oiimlm Nodr

Vlníný MnlAv liířCík iikt I niiví
Jninrtii iini'' iImaiiiA nl&lit nu iii
Knrlieluvn vínu n llliovlny iri

'livl i ve velkčlil — ('liiilný zlí klínek

Obráceni lovci lebek

Vellu Lavella jest jeden zo sku

piny Sídamoiinovýoh ostrovů v

pacifickém oceáně a jest asi tří- -

VZOHNÝ Z A VOD

pohrobníckýa balsaniovačský
st&lo fl riicn

Tínal i)
cd mil dlouhý a osm míl široký s

obyvatelstvem asi 1000 domorod-

ců a čtyř bělochu Ještě před Se

stí roky ostrov tento byl scénou nvAiičiit plynu vytsiiAnl m- -

Frank a Dorota Jandovi

iir'::! pohrobnícl a talsamovaíl
v Č 1235 Již 13 ul Omaha Met

Kariéry divadelních hvizd

WeÉny Puiilíny líullovó pravó

jmáno jest 1'uulíiu Hehmidgullo-v- á

Narodila nu v Cineinnitti před

pětapadesátí lily a ziiéulii uvojí

kariéru jiiku dúvéo vo aboru ko-

mickou Opeřili KpoleélIOsll AWcm

Outsové Její první veliký fispéeh

hyl jiiko VciiUMM v OlTenbnehová

operetlé "Orpheu a KurydíetJ"

Kleény Hallové iicjvéUÍ triumf

byl vsuk v titulní roli operdly
"JWmle" Paulino byla vdána

dvkrát a má deeru zo uvého dru-

hého Jiiiuíždsjví která právé ku

chystá k vystoupení na juvislč —

Víru to vSiik hvčzdi matky její
dosud jasné září a přítomná zpívá

Vi! známá hře "Robin Jlood" Van-

do před v in Í ěetným obeeeu- -

NtVťttl

líllííin llussellova narodila m

jako Helen Leoruirdova v rhiea-tr- n

před jedenapadesáti i' ty a ja-

ko sleřna í tuliová yaéfila vn sbo-r- u

když opera "1'ínarorc" třáila

se nejvétsí oblíbí Její první man-

žel byl ííarry Hrabám hudební

řídíte) společnosti Jiilltan vyšlou-pil- a

poprvé jako prima donna v

JJijou divadle v New Yorku vo bio

"'IV Snake Cluiriiier" (Krotiteb
ka hadu stala se slavnou ]hn nou

a její fototcrafíc byly snad v kdo

jíikém výkladním okné Získavši

rozvod od p lírahaina Iíllian se

provdala za Kdwarda Solomoun

skliidatele Tillee Taylor" v kle-réiít- o

hře Lílliiin docílila velikého

iwpéehu Tato éát manželské ka-

riéry liillían byla velmi bouřlivá
a byl z tobo rozvod ííecra

l)orothy líussellova — vzešla z to-

bolo manželství a ona sama jí
má pozoruhodnou kariéru na jeví-St- í

a až dosud měla dva muže —

Lilliati provdala se m síunora
IVrrifiniho operníbo tenoru před
patnácti léty avšak týž jako man-

žel IU 3 byl dokonalym flankem

liíllian vyiiobla ni rozvod a opu-Htil- a

tolioto třclílio muže po dvou

týdiiecb V r lí)12 Lillían e pro-vdal-
a

za Alexandra Mooro-- u

ríltHburifb Ioadcr —

jenž jet jejíoi fvrtm maiižeb--

'Au nékolik dní po xvalbé Lillimi

vydala veřejné probbíSení v tom

KmyHlii žh koneční naíla Kkuteé

riédo muž? za manžela Líllian je
velmi bobaton ženou Nelávno

bylo jí placeno $:i0()0 týdní za

tří zpřvň vc vaudevillu a

bébem ponledníbo roku velmi roz-

množila vňj dňebod přÍKpívtním
do čiiKopmíi

Adelína I'atti jent nejbohaťí
bereekou na uvití Její klenoty a

její zámek "(Vnitř y Noh" jsou
takové že každá královna mohla

by je záviděli I'o 10 roku 1'atti

byla nejlépe placenou zpěvačkou
na uvité Až do tohoto dno žádný
ze zpěváku tobo ři onoho pohlaví
nedocílil jejího honoráře který
byl $lf)()0 za večer a dokonce itŽ

ÝÓMM) za zazpívání dvou arií a ně-koli-

ballad jako encores 'atti
byla provdána třikráte Její prv-n- í

manžel byl murkýz de Caux

jenž h ní banebnň zacházel a roz-1'lýtv-

její báječné dňehody —

Itala w od něho rozvéttti Manžel
v 2 byl MÍjitor Nieeolini jedt-- %

íipjvřtílch tenoru jakého kdy
svět poznal Nieeolini byl dobrým
manželem a zacházel zpěva-

čkou jako h dítětem Zemřel kdyl
1'atti byla na výsluní vé ulávy
Zaneehal bobatutví pěvučee kte-

rá truchlila pro něho v ňtranf [o
dlouhou ďditi l'utti neprovdala
e opětně ai k1vl jí bylo ie-Há- t

rk kly ihiuíIovuI ki do ni

% íKkttl ji baron Jíulf (VderIroiu
JvéiUký ebaiif iiÍIki
řřehl mladý a hcký MhoíI

př dpovídiili Je ttitu ituiníi Ut J

ktmč ipatiiě M4itk mladý inuiJ-V-

tím "itfjvřiím-nějili-
u m

nrjddiněji(m kaiimrAib-ot- " jik
e ptiíMA bmiia kdvi vyjídiiln
MatiírU íijl Velmi klidný tiiý
iiiot V jťlmiiu líutku altifVV

Uru h!i-IAv- 4 ttn ík ni!it4
lý pďt trw tu liudtiVm H lirbvl

íý i fthu k l I yivvnk wd

tk' j ít j dui r ' it in rin
í H"Ht 'tlt t d4M-ďlldťAt-

b tfeb Jítí ti U ny Iv U

kttikV-- ! I m o t víii d i I

j l ! IJ kkťtli ď ! !

xMl t)Y i f tř - ÍHtil

tii) np!t 4t d l!r4 i - U

tk t IMoktl řtkt 'MÍI )%-- u

IVU i

Tel Douiilm Tm
mnohých kuniiihalských bodTi a

divošhkých obřadu a Vella

známí byli pro svojí kru-

tost a zrádnost llyli mezi těmi

nejpnvěsf nějšími Z lovcft lebek —

Lovení lebek lidojedst ví rdouse-n- í

žen a jiné podobná obyčeje

run hork oti viulmi tieli VKiloelmin

H plvnlcli pump NiulelilivA vykie II

n4v4 D

ANTON YAOER

plumfmf V í 1214 Ho 13 Bt

NnvA pumpy lin utndnl h clsti- -

rnu Yit spr&vky víelio ilruliii nifi
Plionn: Ilon Iioutflii 00)2 Offí- -

en: liouKliii 827tí 12 tf

Choroby konečníku — vyléčeny
Mlrué Ičímil vylčíl v kr&lké dulifi xlutuii tilu jilít! a jiná clmro-b-

kojiinlku Ihik opernee NoiouMv4 ua clilnrofurmu etlmru mbo JinAliu

UMj&vmtlio iirustřoilku VyWtniA zurufsnu v kužilím pllmiu
kleryi ku lAonl (iřuvoziriu a ntilz iloít jio vylííeul 1'iítc o kiiiliu o

kominíku a iliisvřdAciilinl um
DB TARBY — B BulMln — OMAHA

jsou nyní věcmi minulosti Kvro- -

dfwtojnoMtí a nikdy nebažila po

reklamě jako tak mnohé divadel-

ní hvězdy zvláAlě v Americe

Mary De Navarro byla Maty
Anď'1'Nonova kentucká dívka

celou kráMou a talentem pro něž

její rodný Klát jcat pnmlulýiu

Zapoéavňí ptvojí divadelní kariéru

na vrcholí žebříku Mary Andor-Honwv- a

zakiiNÍla mnohé nvízcIi- - a

byla to bouřlivá routu kterou

podnikla xe Hvojí MpoleónoMÍ v

níž byla hvězdou a jejíž ídtehod-td-

říditelem byl lr llamílioii

(iriťťin její jicvIunIuÍ otec Víoo

než jednou Mary nucena byla za

Klavili tvé klenoty aby mohla "

hpoleémmlí od měla k meMtu - --

John Norton Ht louiMký herec —

improNario a společník velikého

líen D" Uara - - donleeld ho o ken-tuok-

dívce a když viděl jí hráji
učinila na něho takový dojem že

ho rozhodl ndélatj ní ukutečnoii

hvězdu St Louíh bláznil mc po

Mary Anb rnoriové a chvalozpěvy
tisku uoiitaly pozornont Henry
H Abbey ho jenž apatřuvul v a

iiieríckéin děvčeti druhou llcrii-hardtk-

Pod Abbeym Mary An
a ntala we vňdkyní ame-

rického jevintě ii kromě Henry
Irvinura žádný herec

kdy čelnéjhího obeciMiMtva při

zvýšených conAch za hedadlu

Mary Andei-nonov- a

byla horli-

vou katoličkou u ani za lobo

jiočaní na zápinló

nevynechala pělihodínovoo iiim

Krátce po Hvém Hnátku h M 1o

Navarro Mary npuMila jeviště na

výuluní Hvé Hlávy a ani vyhlídka
nu nahromadění velikého bohať

lví zpět ji nepřivábila Navarro-v- í

ihned mc odebrali do

blíže Ijondý-n- a

kdo mají rozkoňný domov —

Vňecky pokuxy přiměli velikou

herečku k nAvratu na jeviAtě
ačkoli bylo jí nabízeno

i'2(X0 za večer za recitace ze

děl Madame do

Navarro byla Hpolupraoovníkem h

Kobert eni llieheiiKem ve zdrama-

tizování "The (Jardou oř Alláh"

Mario Cuhillova začala jako
děvče ve nboru Mylo to její

tančení kdy byla jeítě
chorÍHtkou jež upoutalo pozornost
divadelních řiditelu (íeorue Le-der-

povíiml hí ht ktlyž hrála

nejiatriiou úlohu v "The Maid of

JteIliivilIftM Marie budila větil

pozornost nežli hvězda v onom

představení Slečna Cahillova
Htala ho však hvězdou o dva ro-

ky později a jest jednou z nejo-blíbeiiějhí-

hereček v zemi od té

doby

Fdna May-ov- a zvláštní náho-

dou ztičnlft ve nboru téže hry v

které později Htala hvězdou —

Jednoho večera prima ďouiii v

"The Itllo oř New York" oni-moeii- ébi

n íiibtil byl v zouřalství
í!dna May-ov- a byla náhradnici v

této Úhí (1 tk se Zrt!íl)ila žo a

derer jí lUkl pro eeíitu e npo-bén-

ď Aniílie Zde pikantní
a vUný y amerického dvč-t-ta-

e alítil MtitftiekéitHI oberejt
tui že eilý Londýn bláíiul in- - po
l il ié Miy té J j tuině byl

výíiiii dotkr4te a na rlil
oi hiltibvth jiitýeli Heter t j'-V- Í

i'ě odiibi kdyl n výlmd
!iv ťAu byli provdán d

kři! Jfj{ prvtd manl1 bvl Knd
J Tttui jn prilo jvko pro

friii !r i j áde ii bi'k!o
7ni před r u! m S idni j
US o I u t kt Ad djdí

! ř a i!(n t!iii4i'ťh(' tm ms)
l Af r a ] tn b ki' Íil
! t fi íd rtbim ki l'n p
b

t
4 k kb'ti MV t tká M

hs i s t 4 a'4t4 třu
'" ti -- l U 1 jrWti k fi j- -

'jí kfid n'jjt?ji éifi' t

I! i WiU Llht t

Spriírk ij jitou nu'1 xvbíitmuti

ílittpotlij $ iinli iťtH vijluituríine

John J Ostronič
plumbafstvf zavádění páry a plynu

IMtui lí lev my lín iiiilul ( r i

il ) riiv"jl if

1414 jižní 13 ul Omaha Nebraska

Tclofon Tyler 1309

Pošloto svó konó a mozky kWalkera Blaín
UNION STOCK YARD8 SOUTH OMAHA NEBE — Dražby kai-d- é

pondělí počínajíc 27 lednem Na příótí draf bó budema miti me-

zí 350 aí 400 Jnuy — Telefon : So C79 27tř

WALKKR AND BLAIN

Joseph Bliss & Sou Cof
kortilwHlonárl žlvym dobytkem

LpokoJIjf prodej Hyvhl vyplaual
bOUTU OMAHA NBnn

FISCHER &G0NIJELL

priMIflti plumbaři

V"Ujl li íhvwIpiiI ifwl
'1iiiiiIILmI ttltiMltl 'aruii

ni hnil ii-i-n t favk r :

- i titftts iNtriLs]-„-
- --

1318 Wllllam Siri Omaha
T K WKIIMAS

irmlvai' V řyl liu duliytkiri4vit hivřillio diiliytk

pan cestovali mňžo od jednoho
konce oslrova k druhému beze

všeho obtěžování

Jak tuto podivuhodná změna

byla při voděna? Nikoli vládními

trestajícími výpravami nýbrž ne-

únavnou prací a vytrvalostí jed-

noho mladého methodistického
iiiÍKsionáře Kov K (' NichoUonn
z JtendiniM Victoria v Austrálii

jenž byl prvním bílým mužem

se na ostrově před se
Ht i léty Hydlel tam po dva roky
a na pohled úsilí jeho bylo bezna-

dějným Nicméně však dále pra-
coval radostně a na konci čtyř ro-k- 6

měl to potěšení že pokřtil
prvního obrácence Od té doby

bylo obrácenou několik Hi t Vši-

chni lidé na Vella Lavella nejsou
dosud uvedeni na k ř-- f míst v f do

toho jest hodně daleko avšak
kvu se zdvihá a během času dílo

tukovými překážkami započtité
bude dokonáno
Pan a pí Nieholsonovi piijili

nedávno do Sydney v Austrálii

jeito p NÍcIioImui Stiželi il J

n odejel dolili řtt Úč ni o- -

tavení m' Mluvil velmi nudně
o é lnitnl práei a oné k'nié
KeV J 1' tíolduill t KubtAMV

t ú procent domorodí 'i t
mb'dllé gioiliéio ho iiiht k'rt
(ti do nedávit lotdi Vetmi í 'Hnou

potvt piHiibno blo pd !(¥

iiiUmÍ Pum tbddie ia1Íí Jtkhhii
plHilíiii tak bv tímto ipo

í eiu

tliiit Mi4 1dlÍ'is!í
Puti Nit-bloi- i ríníi i k"idi

pUntAií na Vtllí I4llí ! t'd
diiiirtí'e lio ři h Klvl e

i t! kdi iMd ni !

d b bt k t l bt liotloi ti U i ti

Občanství - naturalisace

Vvm4Uul oté líiá i4íi4m a

iíui vt'uiij itláiinl ii r

lent Kin''!4ř ulrHili vu lt
I v i I Miluii uřu Jt
Jí l'iitTnn 11! i i J? KursuM
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