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tak } panovat obava aby zimrinn
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ti e voda kolem nho v ntavlénin
pohybu kterýž jí zabraň-i- j zmrz

nouti

Na střstí nepanuje již opt ve

mété tak značná nouts o uhlí jako
čátečnř panovala a ještř víre broži

la v minulém ménfci

Ku podivu však že i v tom pra
mizerném počasí dařilo se velmi

dobře všem téméř českým zábavám

prubéhem téchto skutečné "psích"
dnň pořádaným Maškarní pley
"Plzeňského Sokola" a "Plzeňských
Mládencft" v sobotu odbývané třši

ly se velké návštévé i dobré zábavé

právčjako pondélní maíkarni ples
♦Sokola Slovanské Lípy' pořádaný
v prostranné némeokésíni télocvičné
na 12té ulici jež také byla skoro

přeplnéna KovnéJ i parádní před
stavení Vrchlického znamenité ve

íclohry "Noc na Karlítejné" před
vedené ve prospéch Americké Mali- -

ce pro řknly v Čechách ve velkém

divadle "Columbia" dole ve mésté

bylo tak četné navštíveno že čistý

výnos i při značných výlohách s

najmutím takové siné spojených

páčí se £si na 400 dollaru I pro
vedení bylo zcela uspokojivé tak že

se nikdo nepotřeboval za takovéto
ochotnické předstsvení ani ''ve mé

sté" stvdéti

V kruzích divadelních obrací se

nyní pozornost k nedělnímu zaháje
ní her v novtm divadle "Thalia" na

rohu ulic 18téaAlport náležejícím
Duškovi Divadlo toto postave

no jest úplné prakticky a velmi ú

dedné jest upraveno Vykazuje na

1100 mifit k sezení a pojme snadno

500—1 C00 osob tak že stačí i při
velmi silné návštévé Jevišté lest

ékné i účelné zařízeno a vypraveno
v místnostech divadla tohoto za

chováván bude přÍMné řád obvyklý
divadlech anglických číslování

sesodel žádné kouření roznášení
iva a po divadle žádný tanec Z

počátku se to bude ai mnohému
málo líbili ale atusnéjší část obecen
stva přijme to a povdékem a aakrát

ký čas zvyknou tomuto nutnému

pořádku i ony Živly které dovedou

se v anglickém divadle adržeti kou-

ření Í piti při hře ale při čeakém

představení myslí ie bez toho "po-

žitku" býti nemohou a že musí hod-

né piti bafati při otevřené scéné

První představení zadalo ai Ochotni
cké Dru 11 vo jež předvede známe

„itou charakteristiku našeho liho
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utvořily # a rlťdnfk r-- hrmady
přímratkA klré nlř#ipel sklotit

ďitt a poraní ní jit tmuAma zvý

lují n-- í na rovných i liodnfr fch

N7ktré dny nenf %Alfe molno ani

V giitiirnovýrh řeziv kádi iluxlifi p
"side-- w alkfti h" a vřiainaoln-cenutv- a

nucena je volit! jízdní dráhu ulicr

kdel jí opřt hrozi pohroma pře

jtlm
Koztornil io poméry za nichž s

již událo na sta připadá vážného

tranéní ve všech částech mota a

zvlátč osoby nucené i v tomto po- -

čaí stále venku choditi vykazují
dlouhou rubriku nehod Jsou to na

předním mfsté litonoi jichž si za

minulý právš týden ublížilo při pádu
následkem sklouznutí kolem pale
sátí velice povážlivé Komřž i na

policejní klackáře dolehla nepohoda
v chicagských ulicích velmi nepři
jemné a seznam jich vykazuje také

více připadá poranění mezi muž

stvem Počet pak zraněných osob

soukromých nelze vftbec tak hned

určité stanovití neboř padání bylo
na dennim pořádku
A při tom při všem si v první dny

tčehto prahanebných událostí skoro

nikdo ani nevzpomnčl aby učinil
chodník před svým domem schftd

nřjžím aspoň nasypáním trochu po
pela což neuí spojeno se žádným
nákladem aniž-- velkým namáháním
a znamenité to prospívá lépe nežli

sypání soli používané před někte

rými závody v obchodní části mést
Sfil sice na chvíli led rozpustí ale
udélá jen louž která za chvíli opřt
zmrzne kdežto popel nebo píxek

přimrznou k ledu a učiní povrch jeho
drsným a schůdným na dlouhou do
bu jouce při tom daleko Jevnřjří
Jest to skutečné s podivením jak

praktičtí prý tak Američané mohou

býti v podobných jednoduchých vé

cech nepraktickými! Teprvé po
třech čtyřech dnech slitoval se tu a
tam nčkdo a nasypal trochu popela
na hladkou klouzačku a soustavné

pasáž nebyla zjednána neboť loty
prázdně zůstaly be povšimnutí a

ohrožovaly i ohrožují chodce dosud
V okolnostech takových byla by

zajisté acela na míaté přísná třeba
mimořádná ordinvnce méstská již
by každý vlaotník domu nebo p
zemku byl nucen chodník pře l ma

jetkem evýra řádné potypati Hylo
by to případnější a přloilo by se to
ménft "svobodé" nel mnohé jiné
nařízení obecní časť úplné mali-

cherné Mimořádné poméry vyža-

dují mimořáinýcb opatření ale
méstaká správa zdejší osvědčila v

téchto dnech úplnou bezhlavosf a

nepuaobihit Lidí be práe toulá
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by aU jak donfirue ftrby U f ik iloii

aiy ukHii!l ř(p€řn ipofeí iioaU
avštk '! popřřii pan Jurka

pfiitilf in a looiu jw 7i ťo
dlužito tž ntáiiti J# pan Lafgsr
pracoval zde pro st olicnoat i#ku
i íitie do#ii horliví no celí svál I

pobyt až koně' ti jil pro ni do Čarb
a veze ji nyní sem cl nnl za it#
malou námahou a b-- z vydaiA lT

lal tt smlouvy divsdly I htdba- -

il jak v New lorku tak v (

iandé a nul no ly anahu jeho také

biihc respektovali
Odkaz resfiulťho nřmef kéhoaládka

Přtra Ht hoenhoířfn 1000 dollarA
na 'eký sirotčinec hrozí se stáli

pro nás skiitecnym uirem Ilinaj--

sktm uxr vyvolal již celou řadu

sporA Jedni s hádají jedná li se

ii airoii inci i:i o ciiunniimcc orul
zdali so mají vnlwc peníze ty od

Némce idijatl zvlášto když hrozí
blamáž Že se nesejde tsk brzo včtší
suma aby se mohlo na néco pmlob
nebo v brzku tiomysieti a třťtí ko
nečné dává k tomu účelí velmi Médré

výnosy rftzných sbírek konaných za

rozličnými účely aby splynuly v

jfdno s fondem na sirotčinec Hlav
ní-- učinén byl návrh v tom sméru
aby peníze sebrané ve prospčeb po
mnikii Chátra Jana itusa na nějž
necbtr la jak rnsino kostelíckařxká
parkovní komiko dáti ni vhodného
mUta byly nyní obráceny k tomuto
novému polniku lali by vsak

pAvodnl dárcové byli s tím spokoje-
ni je ovšem jiná véd Žádné platné
rozhodnuti vsak u veci bcbocnhofe
nova odkazu desud se nestalo!

KuíTte připraveni
Každý opatrný človík jest vŽdv

na nehodu připraven a nedá se jí
překvapili Buďte i vy opatrní a

připravte se na rnénivé počasí které
přináší a sebou bolesti revmatické
dnu píchání a rozličné jiné choroby
Severíív olei $v Golthnrda rvehU
bolesti zahání vyléčí otckíiny bou
le zánéty rAži a j Proti hontci nj- -

"nxuiii wn ncucriio JsCí prou
revmatUnn který celou soustavu tl--

lesuou uvede do pořádku Kdo stl- -

žen jest revmatismemař neopomene
éku toho užívali Žádejte vidy a
všude léků Severovýcb chceteli
uzdriviti SeverAv Olej av Gott- -

harda sloji 50c SeverAv Lék prati
revmatismu tl00

W F SEVERA

český lékárník
Cedar Hapidi Iovra
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Ct p Dostal :—Maminka ši my
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ře#ei okamžitě jakmile počala uží
vati Vát Piícní Balsám

8 úctou Marie Kealova

Sanpierre Ind

Ct p Dostal : — Nastuzení jaké
utrpél jem minulé zimy přimélo
mne k tomu abych použil Vašeho
'lícního Italaámu J4 prohlašuji jřj
za ten nejlepáf neliC pomohl rané

lyl všíK-bn- ostatní známé léky ne
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tni'iiiiin lislvlukin oliiijiiruiu mott
i liánt (mi! irliry vniliiati-liioat- l ÍIoiiIpii A i
uimMiii xnimkiii IK Iiiliikii atil— Ona 110

Dostálova výteéná laludeéal bařV f
lltomara tVlfliralfd Hloinai li FIIMum- - ť

liiťiilia lato p liirnvajiiil vdin
a Jit iliMlavali-- l k Jiill

ÍnUJi o#lriii'l I'ii irnmrfirk pnifJali-mu- n a laluilWnlin ninluhc- - i v

larll xiiiinlil lliMiti-nr-x all timi lií )
aoli rurnrlio-On- a lahrr tlWl i ' '

Doatalfiv líabltel Škrkarek} Z i
(ISia'aI a Vermlfu! Ji-- l kki-t- n rr li'tí a'lnkuj na VThuln-n- f 1 a H

J i rivfiikAMiimii v iiiiHMum ii-i-i —1 %

iú li1 "
Kilo iclm kki Joi mv

urlnitl iM ncjiililil iříli rltiiiil (' af
Ie ISiatalorr kkx Jini txm odporu ur-- j t

V mrdh-lnak- trhu Jmi-norl- t f4
pnul kalil nnohy jní (nvíl-alf-ti- i '

tnoru houpl fc'l JJ Jxtmiu kuil

Arik-I-! a „ti Xlrk 11 1ti

i m

TIN

ZiUlal tj°fca4f a aakrtajl aaraa4ai '

k ilujl al upnaornltl jnlmiho kaWrí Va

f l Irk jr m pU Ir jarm bolor ponlé VI '
liiuihti pneUlriralcpny K4 potlfry T t

tli rMim Lfky af K1 oíTc
pna nutno tíMy udali nJlillllriprT VI 4

Almujt Jntrxxtui! Tu í

J L Dostal Fa 0 4fu r

viak D vřřitele vjtr41 1'íinil v

Omate jotop tntdj tvé u l nion

racific driby na tel rnřnícft na

před a to na proupčch jitího jříte
te r Denver a nyní vrcbnf noud

atáta Iowa rozhodl ie taký [on tup
třeba na určitou dobu napřed c

atal in 4 óplatnoati
— Howard Raley ontn lékárník

Jen! obvinén byl že najal í řerno--

cba aby poj i St řnou lékárna jeho ta

pálil byl včera soudcem IJerkou od

kázán krajskému aouda pol záruku
12000

— Sjezd zástupců dobytkářských
tura jenž byl ee tu v minulých
vínech odbýval skončil banketem

Delegáti t Chicaga Teorie Sioux

City Kanftaa City St Louis a Somh

Oraaby poslední den zasedání včno-val- i

hlavně opatřením karantením a

rozbovorflm o potřebě náležitího
Jozoru úředního na dobytek vřeho

druhu Činnost tajemníka zerafdřl- -

skťho odboru ve Washingtone Jerry
Kuska doznala uznání a schválení

— Minulý úterek zasnouben byl
ch val ně známý a čily Sokol Josef
1'ecival ae al Marií Kříiovou Čet-host-

u

svatebních se dostavilo a_

by se významné této domácí slavno
ati súčastnilo D p Pipal kazatel

evangelický oddal snoubence za do-

jemných obřadft při nichž pan Emil

Čermák a sl Kožená Komická byli co
třdkové čili družba a družička
Druhové a družky novomanžela
Sokolové a členové pčveckího sboru

Zábojbyli a valném počtu súčastně
ni a South Omažská hudba též

Po provedení obřadu
snubního gratulovali přítomné novo-

manželům načei následovala spola
čni zábava při které al skoro k rá-

na setrváno Před půlnocí byla
akvotná svatebal hostina Novo
manželé obdrfeli četné svatebních
darft od přátel Litujeme jen íe oba
ztrsefme an včeia večer obíjeli do

Chicaga kde hodlá pan Pecivál se
usadili Přejeto mu vsemoŽDého
zdaru Sloíí podotknouti že při

VBtt-bn- í boatině byli i Ústřední
Matice v Čechách pamatováno of

sa 1305

Barklea'1 A raka Malre
)! auf m Brn prMatr 6H

mimf Mrkltar vHr 7Mr I atvrdia
r— aanbmmj kaPtokat rtkj nnlnliikvlai apli Hiři HitM lil a ba m mmmm

wk m MlMrti OaaSe ěntulkm Xa

fw4)TvklkAra-- k a Ooodmaa M C
Ukaralkl vOaaaa

mély nijakého účinku OdporaČuji
vii Piícní Balsám každému kdoi

trpí nastuzením
ft úctou K P Bloní fKCia Rmra Aú -

V

M


