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Ve středu minulého týdne byli
jsme mile potřSeoi návĚtévou zni

odměněn Vystoupení známého umývadlo se džbánem: NejlcpŠ
šašek obdrží zvláštní cenu Previrtuosa na housle p Václava
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uvítáno Na to nastalo uklidněn okně síně p Kašpara Cenyrozmého a milého krajana FT Fittle

Zprdvy spolkové

Lože Jan Hus ě 5 Ksf ť
odbývá schůzi svou ve čtvrtek 2a
února v Sokolovně členovi jsou
žádáni by se všichni dostavili
jelikož připadá uvádění nových
čekanců
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vítánjemné a čisté zvuky plynoucímčstě za obchodními záležitostmi
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nástroje p páně Machkova OZároveň" konaje svou občanskou — Pan John Kálal z VerdiVre
jaké to bylo ticho I Takové přísnépovinnost sočastnil se voleb toho strýc oblíbeného mezi námi lékaře
zvláštní hluboké a bezpodmíneč Dra Kálala operován byl minu
ně trvalo až do posledního záchvě

dne v So Omaze konaných Pan
Fittle neopomenul počiitovati
personál našeho závodu za coi

lóho týdno v nemocni:! sv Josefavu umělcových strun Nebylo ani ran joiin řtaiai icit členem mo
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— Po půlnocí zo soboty na nezaburácelo ovzduším Umělec vy
onen vířivý Eum a veselý ruch v ni
se rozproudiv£í koho přivábilo dčli dno 18 února vydechl šlevoláván znovu a znovu a nestačilo

nici přejeme si oznámili prostřed
níctvím sloupců vašeho ctěného
listu naše stanovisko ohledně
městského radního
Vidíme ve veřejném tisku Že

tento klub schválil tohoto a onen
klub opět onoho atdt téměř tolik
různých schválení kolík jest kan-

didátů avšak tak dalece neviděli

jsme nikoho jejž by s hválili po

nenucené dětské veselí a kdo za chetnou duši svou jeden ze stapouhé poděkování za onu pochvatoužil oddati se vzpomínkám na Khor Itoleslurn ě (10 Jíl)rých zakopnlků našeho živlu zde
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lu Potlesk se ncutišíl dfíve až
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v Americe p Václav Dandhauer vu hod (Hlyolndrm v Már Hfnl Vyalnuitllá
mladá léta zajisté byl mile pře
kvapen jak uspořádáním tak ce-

lým probČhem dětských Šibřinek
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ky přistěhoval se v září roku 1852 platníci Nyní zdá se nám měli

by sc poplatníci sejiti a schválit!sny se taktčz živo účasti a pozorpořádaných klubem 'Máj" Na
dekoraci i na celém uspořádání Prvním působištěm jeho byl Stností a i oni museli pfiiati Číslo někoho do městské rady Mybylo znáti že pořádání nalézalo Louis kde se Činně súčastnil Čemimo programu Duetto 1 L

schvalujeme Jana Yiráka jakospoských národních podniků a pilně13 Vančurových bylo jako oby lehlivého konscrvativního Cest
se staral o zakotvení českého

ného poctivého svědomitéhočejně přijato velice příznivě a

ony byly k přídavku přinuceny Živlu v nové vlasti Pan Liaod

hauer prodlel v tomto městě ně
muže kterýž jjest a byl poplatnív druhé části programu nebylo kem sám a ví tak to jest Dodokolik roků po čemž půoobil ještěobecenstvo zklamáno v ničem
ručujeme dále všem poplatníkůmna mooha romých místech a koSmíšené sbory z naší "Prodané
aby nejenom schválili Johna Vira
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nMHj liili Hi„ iiili)iřiilMnlku JiworaHlaina
litltininlcn K ritnlKka Houkup lilio Ho V Ht
okludnlio lfřitutlka l'uok kimulřka Mario
1'řlhyl (jiarMlka Anna Žabka vnitrní H rál!
Alf Slinra vnkov nirU Jtnf a ítlua vUmr
riiajotku Mario Moll KriunUxa TornMnk
Mario ffichota Hpol lékař dr L Hvohoda
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ndliíyá hví RdhAn kitfldou jirvou nnUAlí v
Hiikolovnfi imi Ho 13 Htr Vrilnniliá i_

do Omahy kdež zůstal až do svépřímo nadchnuly shromážděné
Ka aie auy su a pracován pro
něho upřímné dokud předvolbysmrti Zesnulý těšil se přízninové vyvolávání smíšeného sboru
nejsou skončeny načež ať jdouvšech krajaiů kteří so a ním stýosvědčilo že bylo předneBem pří volbě a zvolí jejkalí a hojné účautetiství na pohřbu

jeho bylo toho dňkazem Poslední
Pfál-l- i by i snad něktetý volič

mo nadšeno I druhé vyitoupen
páně Machkovo bylo přijato obe

se v rukou nad jiné povolaných a

majících vytříbený vkus Povést
jež plea našich malých předcháze-
la nezklamala ani v tom nejmen-Sín- i

A že nafii matičtí dovedli
užiti milé jim nad jiné této příle-
žitosti dosvědčuje četná účast" jíž
se Šibřinky těšily Jenom to bylo
poněkud podivno žé mnozí ro
dičové opomenuli se dostavití
ačkoliv právě jich účastenství bylo
by dokladem že i oni přejí ušle
chtilé zábavě jakou opravdu so-

botní dětské Šibřinky byly Na

půldruhého sta bylo masek a bylo
nám milým překvapením s jakým
pěkným vkusem byly vybírány
liyly tu osoby historické od Jana
Žižky počínaje známé postavy z

doby "Rokoka'' a pánů 'Franců'
Martha i George Washington po-

pulární Strýček Sam a jiné Po
zornosti těšili se až dokonce z
Čech sem zavítavší český sedláček!

zvědět! více o panu Yirákoibude
okamžiky svého Života trávil v ro

nám potěšením podali mu žáda
censtvem s nadšením Ba ono nad

Šenl a napjetl stupňovalo se i dině pana Kaliny č 1920 již 13
ných iníortnací neboť známeuheo Pohřeb odbýval se z don ukaždý pohyb umělcův sledován
Johna pn mnohá léta a jsme jistismutku v pondělí dno iq únorabyl s velikou pozornosti A když že nemůžeto doutati do městskéPo sehrání smutečního chorálumistr zahrál mimo program hymnu rady reuže lepšího a jestli že dokvartettem p St li Letovekéhonaší domoviny: "Kde domov stanete tak dobrého pro úřad ma

můj nebylo jásotu konce Dále promluvil p Jan Rosický několik

slov útěchy pozůstalým 1'růiod yora poplatníci nebudou míti ní

midkynA Juliu Votava píodnodka Anna
ŽU!lovkainlKtopriidodkynl! Harhora Hlldnk
tajiiiiiníca Anna ClilohorAl M7 Houth 18
Htr pokladními Murla llrlMnnk im Homh
IH Htr kan(!lka Mario Vako výhor niiijot
ku Annaflaimk Kntncla Krajfínk Anna ftt
fník iiiartálky 1'iinny Adátnuk Anna Uulth
viiltřn traf JomIu Bt(iJikul vonkovnl %AÍ
tuumtn tUmf

následovalo duetto si A a J Vo žádné příčiny ke stížnostem
za hojného účastenství po té hnuldičkových které taktéž nezůstalo

pozadu za ostataímí a i slečny
Vaši v úctě oddaní

Ferdinand Streitz
Frank Swoboda

se ku předu Nad otevřeným hro-

bem taktéž promluvil p RosickýVodičkovy byly donuceny k pří rodn Nokol Tjrí ě 1

načež tělesné pozůstatky milého Odbývá iv icbAxe dvakrát mAiiín každoudávku Předposledním číslem 1261 So 1 6th St i immiii n ponnou v rncaici valní MtiuovAce selkou četné sousedky z Chod krjina uloženy k věčnému odpobylo vystoupení mladého a nad Unlorofnl f:hfiodbva na i tiHdfill v říjnuOmaha dua 19 února 1906 pAllolnlichArnl nuďíll vdubnu a etvrtlutnlska a Plzeňska a ze Slovenska činku Zemřelý zanechává poného pianisty St Letovskýbo ml Indnu a arpnu ťfttdandit ITritrik Hvojtok
jeden z dráteníčko Ale i ce Špa Ho Ilí t tnlMtopřod JIM 1'lt'ha IBIO Hosobě manželku paní A Bandu H

Výkony mladého krajana sledová
lauerovou dceru pí A Kalinov- o-

ny byly se fájmem který taktéž Ozinímoní!
nčlski zavítal sem k této příleži
tosti urozený princ a ze zvědavo

Ht taj John Chlnhorad im So 13 Mttrl!otnfk
Jo Ki ar 115 Ho 13 Ht pokladník V K
kunelUtí tío 13 Btř vbor rnajolku Auk
fttirpAn filmon Uokuaok Joa NAmno urapufríti k Malt Ujimlar výp pr Jonř JliKÍra
nACtilnlk Ant Vaíik vp nit M Votava
rnvUorn v bor Ant Valík a Fr Svoboda
doíorca Ww Valiik

syna p Fr W líandhaucra
lucliž mu země lehkou!

stupňoval se od čísla k číilu Pan

Letovský zahrál jednu z vlastních
sti též i několik Mexikáno a čer
nocho se dostavilo I skřítci Ctěným mým t krajanům a přínových skladeb která byla obe" — Elegantně zařízený a bohatě
pidimužíci vylezli ze svých pod znivcom oznamuji te od 15

zásobený obchod doutníkářský ťodp Sokolky Trrí ě 1zenních děr aby se našim dětem února 1906 pro vysoké stáří převlastní pan Václav Dušátko v Č odbyv ivé anliAie
knídou čtvrtou iindlH

Jodnou mimin í ilcu
v NÍnl Miilrově Pindosobně představili poněvadž znai stanu vyrábSti věhlasné své mastě

censtvem velmi bouřlivě aklamo-

vána I on byl několikráte vyvo
lán a donucen k opětnému zašed
nutí k pianu V pStLctovským
ml roste nám umělec přednes

1262 jižní 13 11I Na skladě má mikyrie Anna 1'lťhn lttll) Houth Mh Stzároveň uvádím ve známost žeje jen z pohádek Že tu bylo též miKioprwdafdka Hrnllln Moravnn tulernnlne
Anna Hvojink tm Ho llith Ht díutnlr-- avelký výběr pěkných dýmek špi

moje snacha paní Uosa Kretsch- -několik tanečnic "Nocí" a jtoýcb ICmllín (JhlohorAd ITIW Willlam Ht trkl!ček importovaných tabatčrck n Ion Annu Urodil 1510 Wllllitm Ht doior- -merová bydlící v Č 1942 jižní 16
jeho je procítěný a hraje-l- i zdá se vyn? ahi a vuhk vynoř rnnjntku Krantl- -akož t velké zásoby tabáku kuřla- -různých záhadoých stvoření ne

třeba podotýkat Pří pěkné hud íka Kunci Mary Doluji AlnlHlti Jindru díatul Omaha Neb která po mno til vf bor Marín Vuíak a Annu Hvueinavého ŠRupavého a žvýkavéliobě páně Kořiskově všichni se dobře há léta byla mi při vyrábění léčivé
Háj Mařili a ě 1) W Cdoutníky jeho jsou k dostání v

mé masti pomocnicí má ode mnebavili a dokonce tak Že í ty starš odleva vi pravldulné ichAe vidy i nedíllkaždé solidní místnosti tf

nám že hraje celou svou duší A

o vzácném jemném citu a umělec
kém pochopení svědčí i jeho
vlastní skladba jež jak se zdá není

ojedinělou Od mladého krujana
tohoto můžeme očekávati v příští

plnomocentitví tyto nepřekonanéto rozenraio a radost sdíleli s nimi
v niftaiol v Hokolovnfl 1'řndmidka
KrcJ1 VM Ho Hth Ht mdtopřoda Vlarboía
HiiliWnk WS Ho Hth Ht riLlmirtdosud mastě nadále sama vyrábětStíží jest schopným přihlížet!X - Í'X L ~ ~ I k I í prodávat Všechny dopisy a
ťdínk 1107 Ho IBth Ht poklitdiime Joncřit Ja-
nčík m H 14 Ht víltkynflM ftramuk

M Irteiit vnitřní atráJI V' Kolář
venkovní NllfiJ A Vo onuci vtur mnliu
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První cenu chlapeckou obdržel době velmi mnoho Konečně "Po peoěžité záuylky dějtež se na sho-

ra uvedenou admu aoxu

ku svému obchodu muž který trpí
nezáživností velice moudrým jest
ten který béře Dr August Koe- -

7!l!Ziu}lii" Jarviifc rrKruJfCoki
hájový lékař Ur IlolovtculnorLumír Bureš za "Jana Žižku" a zdravém jarním' zapěným Žen- -

S úctou Anna Kretschmercenu Jos Skalák za 'Dráteníčka'
kým Sborem Lyry zdařilý tento nig's Hamturger Tropfen aby

tuto vyléčil Dosti jednoduché
3 cenu Jan KoláČný za typického PORODNÍ BABAkoncert byl ukončen Po vyčer
"Zednického podavače" První

pání programu rozproudila se dvo odstraňuje překážku a upravuje
opět žaludek

cenu dívčí získaly Helenka a Antž ranou bokolovny taneční zábava SRDEČNÉ
ka Letovských za ''Marhu a Geo Josefa Šlogrová
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Iřlahopíúní k silutku %Jedno Jízdné 11 okružní centu
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nová a St Vitoušová za "Na

jedné hodiny ranní K zdařilému

koncertu může si "Lyra" jen gra Krdcřné lílahopTání
tímto vá3!cným

(hlťjgo (mit Western dnio
do vŠtch míst v okruhu 150 iuíItulovali

dámy io u1hoIvovií1 Jsem porodnictví
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Vlad KoláČný Olga Piťhová M

Míková a Eliška Špičková za tak

Lisuy na prouej každou sobotu a

nedě l až do 1 dubna 1006 PlatOttokar Michal podrobil se dne i Jos a Anné StchnoYým í16 t m operaci v St JoHeph ho

špitálu Operaci provedl Dr St
pěkné uspořádání a veškeru práci Johánek Bratřimanek a jak se právo uovidiiue s
a námahu Zdařilé Šibřinky tyto úplným zdarem Panu Michalovi

ný pro zpáteční cestu každé násle-

dující pondělí Nízké jízdné do
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pátku O 'Jplné podrobnosti při-

hlaste se u
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vlaalnlvede se nyol lépezajisté dlouho zůstanou našim
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— Koncert v neděli dne iS
února 1'ěvtckým Sterem Lyrou

pořádaný vydařit se skvěle ba

přímo nad očekávioí Hned po
osmé hodině začala se ploiti naše

Sokolovna a kolem půl deváté

byl vyplněna do posledního mí

stečka Koncertu lúčistnily se

veškeré čeoké kruhy col svědčí

le Pěvecký Sbor Lyra těší se
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tu kdy Tábor Nctraikač 4771
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přlini nejlepií Kolem půl deváté

konečně koncert tahijeo slavnou-o- t

ouverturou kterou bcivadně
sehrál chválo snimý orchestr p
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