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doby Kapela Krylova sestávat! ()I1AIIAbude z padesáti hudebníků se

sólisty prvého řadu a již dvacet
!

fc Z AMERIKY % 2 "Popelka" Hclinína bu-

du v iiciKíH 17 proNlnco v

Kokolovnóvo prospích t- -

neb více nejlepších hudebníků ve

Spojených Státech bylo aogažo- -

váno Tolik vvilma e 1 "Los Ao
Kko Hv) hkoiy wovft nad- -

lioriia výpravapři volbách Filipíny San Do

miogo a jiné západní republiky
— U státního bankovního odbootázky celní a obchodní eoutéž s

Německem a mnohé jiné stejně
důležité

ru v Lincoln inkorporována byla
nová banka Haydeoova se záklaď
ním kapitálem 170000 Hanka
otevřena bude po dostavení nové

gtlea Heraldu" a podotýkáme

pouze že nepochybujeme ani v

nejmenlím o skvělém úspěchu s

jakým sc jistě setká kapela Kry-

lova A jsme jiati že Bohumír

Kryl i jako řiditel aVó vlastní ka-

pely značně přispěje k rozšíření a

povznesení jména českého ve

Spojených Státech

Nejvřtil umělkyně svít

Celý svět žasne nad neobyčej-

nou svěžestí největlí drsmstické

umělkyně Sáry Derohirdtové jež

právě alavila triumfy avé v Chica-

gu Ačkoli značně přes Co let

čítá pohyb 1 je se lehkostí a ele

české dlviátko usmrceno

V New Yorku přišla minulý
čtvrtek brzy odpoledne tragickým
způsobem o Život Slétá Alaska
Telebilova dcerulka knihkupce
p Alfreda Velebila t l 341 E

75 ul Děvčátko přistrojivši se za

malkaru pohrávalo si vesele se

svými družkami na První Ave na

severovýchodním rohu 75 ul

Z Wiinlngtonu
V pondělí ve i a hodin v poledne

uhájen byl padesátý devátý koo

grei Místopresident Pairbanks

zahájil schůzi senátu klerk sně-

movny poslanců maj Alexander
McDowell zahájil schůzi sněmov
ny poslanců K prvnímu raacdánl
doitivilo ae hojně návštěvníků z

nichž byli na galerie vpuštěni jen
li ji2 ae mohli vykázali vatupeo-ko-

u

Po qcIou hodina před za-

hájením padesátého devátého

kongresu panoval Čilý ruch v za

acdací líni i na galeriích sněmovny

poslanců Stall zákonodární vy-

sloužilci ardečoě ae zdravili a nove

zvoleni (lenové se seznamovali-Nejlepl- í

ukázkou pracovitosti
členů sněmovny bylo zajisté tože
před ii hodinou vloženo bylo do

košíku na stolku klerkově 100

předloh směřujících k obecnému

dobru Předseda sněmovny po
alaoců Cannon přišel záhy do své

úřadovny a po hodinu a půl před

zahájením zasedáni přijímal ná

vltěvy členil obou politických
stran již mu přiBIi gratulovat
Právě v poledne zahájil major

když mu pojednou silný vítr

budovy Haydenovy na Douglaa
ulici

—- V sobotu ukončil násilně

Život bvój požitím věttího množ
atví kyseliny karbolové W II
Smith v č 1C19 Dodgr ul v po
alední době zaměstnaný na novo
atavbě Haydonově Otrávil se v

zoufalství nad nezdarem svého

vyjednávání ae svou ženou níž

následkem dřívějlích domácích
různic již od listopadu společnou
domácnost nesdílel Žena opu-ati- la

jej z důvodu že přilil mnoho

pil a o výživu její se nestaral

— Pro nelťastnou lásku chtěla
se v neděli večer otrávit! Marga-rett- a

Holrnes bydlící v čís 1707

Capitol Ave Požila značnou

strhl 1 hlavy kloubouČek Malá

Alaska ae smíchem skočila za ním

gancí mladé dámy 'Jak mnoho

jest těch kletí dovedou si udrželi

tskovou životní sílu do pozdního
věku? Příčiny klesání ail dlužno

hledat! v tom že nešetříme si

zdraví svého Že nedbáme malých

s chodníku a zvedla lei když v

tom přiblížil se kvapně těžký ná

kladní vůz naložený velkými
příznaků choroby že přílii
silnou Btravu"Dožíváme nebo žeželeznými spojkami k rourám

Vozka aCIctý John Haly zahlédl
velké starosti nás tíží Kdyby

chom každou nepravidelnost 'sice děvčátko před svým vozem a

vykřiknuv snažil se koně strh

noutl stranou než bylo již pozdě
Činnosti těla hned Triocrovým

Léčivým Hořkým Vínem zapudili dávku chloroformu v yl 10 večer

naklesaly by sily nale: zažívací
Koně srazili vstávající děvčátko k

zemi obě levá kola těžkého vozu
a teprve po hodině nalezena byla

spolubydlící dívkou svíjející aeústrojí zůstalo by zdravým od

straRování nepotřebných a Ikodli

vých látek z těla dálo by se přiro
smrtelnými bolestmi Okamžitě

přivolám byli policejní lékaři

přejela mu hlavu a rozmačkala ji

tak že nebohá dívenka byla oka-

mžitě mrtva Mrtvola děvčátka od

nesena byla do lékárny U Wald- -

McDowell zasedáni padesátého
zeným způsobem a krev byla by

stále čistou a novou Ve všech
kteří! všemožně přičíllovalí ae o

jcjl záchranu Dívka vlak jež Je

neobyčejně aličnou vzpírala se
mana v C 1440 — 1 ave a po

devátého kongresu kaplan Kev

Dr Henry Couden přednesl moď
litbu načež přikročeno ihned ku

Cleni jmen dle atátů Byli přitom
ni celkem 264 členové vlichni

chorobách žaludku střev a krve

v tělesné slabosti a oervosnostizjištěné amrti dopravena na poli
přijmout! protijed a jen a násilím

cejní stanici na 67 ul kamž byl

Nádhera v kostumech a výpravě

byla zrovna jako v pohádce a zda-

řilé provedení korunováno bylo

rozkolnými scénami baletními a

skupinami Že pak plIStí před
stavení "Popelky" nejen se vy-

rovná ale i pfedčiti buda pro ve '

tlení prvé o tom není pochyby při
známé vytrvalosti c vkusu nslich
Sokolek Doufánu žs obecenstvo

opět zaplní Sokolovnu do posled
nlho místečka Představení toto
iest vt protpfch Čtiké Srub Školy
a již z té příčiny nebudíž jednoho

krajana jenž ruky pomocné tak

důležitému podniku národnímu by

odepřel a nepatrnou hřivnou svou

nepřispěl Jct to jaksi společný

zájem nás vlech a proto podejme
si ruce a heslem nitím budíŽi Do

Sokolovny v neděli 17 prosince!
— Lístky dány byly již do před-

prodeje Vstupné: Vyhražené
sedadlo 35c ostatní míwta 35c
dětský lístek 15c Začátek Hs j 5

hod večer Výtečný smyčcový
orchestr pobaví vás v meziaktí i

po představení
— Výroční posvícenský ples

Sboru Boleslava odbývaný mimr
lého čtvrtku v Sokolovně tčíil s

dosti slulné účasti obecenstva ač

bylo by ae ho vefilo do prostranné
míatnoati dobře i čtyřikráte tolik

Vzdor tomu vlak byla zábava ob-

vykle srdečná a odbyta v napro-
stém pořádku
— Krajané nali hudou zajisté

poti&eni adělením že na Parnam
blíže 13 ul nalézá se obchod v

němž si lze opatřit! nábytek ko-

berce kamna laty a výpravné
zboží když zaplatí malý obnos
hotově a zbytek až si jej vydělají
Při zahájení tohoto druhu obcho-

du měla firma Omaha Clothiog
Co mezi svými odkupníky jen
málo Čechů nyní vlak jak nám

sděluje má jich více než aoo již
jsou vlichni spokojeni a jednáním
firmy oné Ceny jež čítá za zboží

nejsou o nic vySSI než kdybyste
zboží to koupiliza hotové a nad to

jeltě v obchodě tom dostanete
cenné dárky zvláltě noví odkup-níc- i

— V pondělí odpoledne zemřela
v St Joseph nemocnici po těžké

operaci pí J T YatcH-manželk- a

velkotajemníka Dřevařů Světo-

vých jenž většině našich krajanů
osobně jest znám 1 častých ná-

vštěv jež oblíbený tento muž při

podnicích českých spolků WOVV

vykonal Zesnulá pani byla 47
roků stará a v Omazo bydlela po

33 roky Zanechává zde manžela
a p£t odrostlých dětí K pohřbu

chystá 6e velká síla dřevařských

spolků našeho města

— Dle svého přáni občťasten

byl p Jan Miksa 1338 již 15

ul hezounkoj dceruškou kterou
v úterý z rána přinesla mu vr
či vlastně babička pí Šlogrová
Tím kápla Šťastnému tatlkovl do

noty neboť vyhrál na p Doleža-

lovi soudeček a pí Miksová rov-

něž raduje se Že má o chůvu po
staráno
— Chvalně známý český dout-nik- ář

p Václav Dušátko jeho!
vkuině zaříieuý obchod naléiá ae

v Č uCa jižní 13 ul obdržel

právě hojnou rá&olm pravých

podařilo se lékařům vpravili li dove věech případech kdy třeba

iest síly a chuti k jídlu Trinerovodopraven i zatčený vozka a po úat něco protijedu a tím od jistérepublíkáoé a pouze jen několil držen tam ve vazbě Nesmírný smrti ji zachránilidemokratů chybělo Na to Ilep Léčivé Hořké Víno jest lékem je

diným Ono churavé orgány nejest žal rodičů nad neočekávanou
— V pondělí odbýváno byloburn (la) jmenoval za předsedu

bičuje k práci ale uzdraví a k
prvé soudní stání s proslulým
banditou Pat Crowem jenž posta

Joe Cannona Henry (Tex) 1

zájmu demokratické menšiny jme

ztrátou milované dcerušky

Bohumír Kryl bude mltl svou

vlastni kapelu

práci schopným! učiní Mějte je

doma 'i když dobrému zdraví seDoval za předsedu Williamse ven byl přej soud pro střelbu

úmyslem zabití jež odehrála ae vtěfiítc občas dávkou tohoto vína
lak ae dovídáme z "Los An- -(Miss) a přikročeno k hlaaování

Místopresident Ptirbanka za své tělo osvěžte V lékárnách
gles Heraldu" ze dne 26 lišto noci due 6 záři a za následek

měla zranění policisty JacksonaPřímo zašle vyrabitf-- 1 Jos Triner
padu koncertoval Bohumír Krylhájil schůzi senátu dvěma údery

799 So Ashland Avt Chicago III Dvanáctičlenná porota Jez prov Los Angeles Cal se svou konpaličkou V členstvu oeudály ae

certnl společnosti předminulýznačné směny Zemřeli pouze dva jednávali bude případ Crowe flv

vybrána byla a úzkostlivou pozor-

nosti a neobyčejnou obezřetností
senátoři a aice liate z Tennesaee pátek odpoledne při slavnostním

OIÍLAHOMAodevzdáni nové polytechnikyPlatt z Connecticut v senátních

pak úřadnícfch ncudála se žádná úspěchem nanejvýš skvělým Na porotě shledáváme se též a

dvěma jmény známých a váženýchStejně akvělého úspěchu docílil Yukon a8 list 1905

Vác Pospífiil odMustangOkla
změna Galerie byly obecenstvem

naplněny Hlučení hlasů ihned v sobotu večer dne 25 listopadu krajanů Jsou to p Jos Wolí

3330 již ia' ula p Jos Dopitavečer kdy koncertoval v novépřestalo jakmile zazněla místo byl minulou sobotu v Yukon Na

zpáteční cestě se u mně zastavil a i7ia již 1 ul Porotcům oznáElle- -presidentova palička načež kaplan
dal mi dollar na "Pok Zan"JakEdward Everett přednesl mod meny byly přísné instrukce pra

vidla jimiž jest se jim řídiliStěžoval si že jest a prací moclistu

Palmové zahradě společně s

ryovou hudební kapelou
hudební kritik zmíněného

podotýká umělecké výkony
lovy na kornet povznešeny

litbu Přítomno bylo 68 senátorů
a místopresident oznámil že jest — Pí Anna Kotrbová zakouKry pozadu ježto dosud nemůže ru

kou ničeho dělat
- aenit hotov k projednáván! zále J90I1 pila od manželů A O a Kmma

Schucherts lot 14 block 7 DupouPí liarbora Kolářová bydlící
iihozáDaduě od Yukon jela se

nad vBi kritiku Jestiť Kryl uznaný
virtuos na vyvolený svůj nástroj o

žitostí Tajemníku bylo nařízeno

aby oznámil sněmovně poslanců! Pláce za íiaoo Manželé Kotr-bov- i

vlastni již pěkný domov načemž již o minulém květnovém podívat do Ncbraaky a sice

přátelům u Milligao
Že jest senát aorgaoisován Nato
senátor Burkeley uvědomil senát o 2Q a Castellar ul Jet to již třetífestivalu podal nezvratných dů

kazů Než kryl není spokojen 1 Nás obuvník John Pachta od

té doby co se přestěhoval z ponynější avou velikosti a touží po

novém poli působnosti na němž ledne na půl noc náramně si to

chválí Jak mi sdělil nemůže ani

postačit se litím a má pcněi jako

smrti senátora Platta z Connecti-

cut Po přečteni resolucl v upo-

mínku na zesnulého senátora

senát ve 1 a: 1 5 hodin se odročil s

úcty k zemřelému

Prvé zasedáni 55 kongresu
'

bude zajisté naoejvýl zajímavým

důležitým Přcdléhajf mu k vy

dojista aetká se též s úspěchem
Nedostačl mu již býti sólistou a

výpomocoým ředitelem - kapel ji- -

majetek jejž koupili v tomto roce

- Podp Sokol Tyrl číslo 1

pořádati bude mafikarnl ples avůj
dne 37 ledna 1906 v síni p J V

KaSpara Ma&karáda Tyrlákú
tělívá ke zpravidla největlí ná'

vltěvě obecenstva a bývá to nej-

veseleji! Ivanda v roce Výbor
zahájil dalekosáhlé přípravy ku

nich mulů i kdyby to byla ona

Sousa-ov- a Tuto sézoau bu J již

mlti kapelu svou vlastni ZprávaIdeol vážné záležitosti obchodní

plesu tomu a není pochyby Že

snaha jeho potká se s obvykle
skvělým výsledkem Proto neo-

pomeňte vlichni na malkarádu se

ttUek Dal mi též dollar na 'Tok

Zip"
Zdejší ochotnický spolek jest

v Činnosti a jk ae dovídáme

hodlá v buku sehráli níjké o

jen s chuti do tohol

Unes jtem se aelel Frankem

Kiálčkem a jak mi sdělil jíst u

nich o jednoho více A taká hned

mi dal dollar na "Pok Záp'
Gratuluji Prankut - Kdo pak se

nechá vidět pMtě?
S kukulicl june byli letos spo-koje-

Sypala od jo do 6j bullů
U oho4k ji kdo obdělal Uva

dostavili

— Sbor Omažsklch Sokolek

o lom roznesla se teprve před

dvěma měsíci a již jest zadán

téměř na celou letni sézoou tak

jest Kryl oblíben Kryl po oěkoli'i

minulých let řídil i ty mjlepŠI
hudební kapely v Americe a osvěd-

čil se býti takým mistrem a tak

lovkou jako na koruct Nyní

aimýlll spojiti své talenty a HJiti

svou vlastni kapelu a lárovtft po-

díleli místo tvé jako první sólový

kornttiits ve vlastol své kapele
Tato ojedinělá kombinace poisyl

čeokých dýmek a Špiček a mořskéodbývá čile důklaJoé skoulky na

sehráni překrásné pohádky "Po přny obllbruých čkých poicu

(politické NejdŮlelUějlI otisky
kteréž poutaly 1 dosud poutají k

sobě poiorooit celé veřejnosti a

jel bude kongresu projednatljsou
asi lytot Zákouoé upraveni lelci
ničnlch saieK ochrana sájmu po-

jištěných u pojišťujících
nosil oititnénl sbývajlclch dosud

úiemf abudaváol panamského

průplavu přistěhovalectví u
cháttol 1 ČIAaoy díe oyoljlfho

výlučného tikoasi svýlool dů

choda vládních na kryti melalho

schodku konttuta korporací sa

bývajících se tiitaialltalw obcho

iltm kofiuplot pouIUlel

pelka lil překvapí Celné na la láiuk a dlouhými trouhtdy a vůbec
vJcIio co do oboru toho niUllobecenilvo jil od neděla sa týden

dne 17 ptoainCf Vlichni kdol 1'lťJmřty tyto jakul i bedaička
sypal cd IJ du 30 tm a pbnice

přítomni tyli pivnímu provedeniod e do iř Ntia po akru uvoee výlečuých doutníků jeho hodl 10

výborně sa tUrvk vánoční Za

MívU se u něho a prohleduřte si
ne mu plllelitost ukáiati nadlol kutu toho shodují s v úsudku

le bylo to jcdaoa nejlépe aahra
bylo Iftoi mála ťitnkt se pěkně

iřieita)! a mnohý lirmiř pata oa

nluobyuk Atuok
ho liJiteUké i udili tta mině

rho sáioby igiíých divadel aa dlouhou tiotu
Ořjvhliha lotuctUtu přítomné


