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Sarah Dernhardtová

Jak e z Dallas Texoznamuje
dodělala ae tam známá francouz
aká herečka Sarah Dernhardtová

znamenitých úípěchů přea to Že

Zprávy OHobní

— V úterý rnín týdaa bylo
nám milým potěšením pohovořit!
si a p Job Trinerem známým vy
rabitelcm fiičloznámCho hořkého
vína z Chíciga Pan Triner dlel
zde za obchodem a plí té příleži-
tosti neopomenul náš závod na-

vštívili

— V pátek před min týdne na-

vštívil náa p J G Vooáick

úspěšný rolník 1 Kuth Neb v

průvodu svého bratra p Vonáska
ze So Omahy Pan Vonásek při-

vezl do trhu káru hovězího dobyt-
ka ale a cenou nebyl valně spoko-

jen a litoval že nepřijel v pondě-
lí kdy dobytek lépe platil Jak
nám p Vonásek sdělil následkem

částečného zničení kukuřice červy
je v tamní krajině nouze o krmivo
a rolníci snaží se raději dobytek
odprodávat! Bylo nám potěšením
dověděti se Že tajnoí osada rosto
a Že bezpochyby později připojena
bude k Verdigrc

— V eobotu bylí jsme mile po

divadelní trust v Texasu ncdovcli

jí vystoupit! na některém ze zdej
Meh divadel Přes osm tisíc osob
sáčastnilo so představení které
Sarah Dernhardtová uspořádala ve

itojoíků se nařizuje Senátor

Lodge předčítal zprávu o reorga-niiac- i

konsulároí služby kteráž

byla přijata V záitupitclstvu se

pokračovalo v rozhovoru a Jedná-

ní o rozpočtu na výkonnou vládu
zákonodárství a soudnictví Dne

30 března byla konečně v záitu-pitclstv- u

předloha o tomto roi-počt- u

přijitá když bylo na ni

učiněno několik oprav V celku

povoluje se 30000000 dollarů

Edward Itosewitcr v Paříži

Jak ae dlozaalaného nám lístku
dovídáme přistál psn Koaewatcr
dne 33 března u francouzských
břehů a dne 34 března přibyl do
Paříže Po celou cestu dařilo se

jim dobře všichni Jiou zdrávi

Tuze mnoho

Minulý čtvrtek přistálo do New

Yorku 7 parníků 2 Evropy které

přivezly v jeden den 11000 pfi
stěhováků z Německa Irska
švédska Kakouiko Uherska a

Itálie

Zasedání 59 kongresu

Otázka upravení Jclcr ničnfch
sazeb jo stále dosud předmětem
různých úvah i řečí v itnítu Dne
ao" března byla opětně silně pře-třásán- a

ale konec konců i veli-

kého mračna byl malý delť Zů-tal- o

opětně pfi itirém aniž by
se lyL senát oa něčem usnesl

Zijfmavé jiou vývody ecoátora
Tillmana který Je vůdcem strany
která zasazuje se o to aby před-

loha pfíjata byla tak jak ji Hep-bur- n

navrhl Senátor Ovcrmao
síloě též ae za to přimlouval
kdežto Teller varoval aby ae

schválením a nespěchalo Mnozí
nažili le jako obyčejně přilepit!
několik dodatků i nichž některé
Jiou dobré jiné bezvýznamné ale
celkem zdržují Jednání o důleži-

tém tomto předmět£ Zmínku je

dodatek Forakcrův aby
Železnicím bylo zakázáno vydávat!
volné líatky i Calbcraonův aby
Železnice nesměly přispívali na

politickou agitaci Senátor Tiil

stínu k tomu očcli pro ni zhoto
veném Hrála "Dámu a kamelie
mi" její nejzamilovanějSÍ hru 1

hlíží nyní o mnoho staftji než

pfi prvém svém tourné Krok jeho
oa jcviíiě není více nejistým a co

ae týče výrazu jeho tváře postrá-

dá tato již úplní dětské oaivnosti
kteráž druhdy tak ailně okouzlo-

vala naše něžněj&í pohlaví Tvář

jeho nyní je sebevědomou a o

mnoho mužnější Ch Stciger

Stávka uhlokopfi

K čemu připravovala se půda

po několik posledních měsíců a

před čím panovala veliká obava

konečně stalo se skutkem Stávka

uhlokopů vypukla na všech stra-

nách Přes 509 500 dělníků ve

státech Michiganu Kentucky
střední Pennsylvanii Iowě aZáp
Virgínii zastavilo práci Nálada

pro atávku jeví na všech stranách
ve veliké míře Horníci měli po
celou zimu stálou práci a tu

možno jim delší dobu zahálet

Stávkový fond páčí se na $3 000

000 Předpokládá se že hned v

prvých dvou třech dnech na

100 000 horníků vrátí se do práce
poněvadž některé společnosti pro-

jevily ochotu se vyrovnati Lidí
stávkou postižených jest kolem

tří milionů — President Roose-

velt odepřel jmenování rozhodčí
komise k vyšetření sporů mezi

přea to žfl hrála ve atanu poprvé
hrála obdivuhodně Několik tisíc
osob kterým nedostalo ae ve

atanu místa ae vrátilo zpět k do

movům Herečka tčěila se věe

obecné účasti a pozornosti čímž
zároveň" lid dával na jevo roz těšeni návštěvou p Ii Rohana
hořčení nad Jednáním divadelního cestujícího jednatele "Slavie" z

Racine Wis který v průvodutrustu Příjem toho večera pře
sáhoval přes £11000

KuttlíkGv koncert v Los Angtles
Callřornla

našeho hoteliéra p Dobrovského
nás navštívil Jak jsme zvěděli
hodlá navštívit! Nebrasku a p3 ní
i jiné sousedící státy Jak dle spo

man toho dne předčítal kterýsi
dopil v nťmi stěžováno jest oa Los Aogeles 28 března 1906

kojené tváře a výtečaého humoru
některé nepříitojooati na dráze soudíme daří se mu na cestách(Naše zvláštní poštovní sdělení

— Koncert včerejSího dne Kube znamenitě

Krajan usmrcen károu

V Los Aogeles Cal byl min

neděli přejet elektrickou károu

krajan Bohumil Uidáček z Chica-

ga a usmrcen Poslední čas bydlel
u svého Švagra p Dlažka

Maxim GorklJ do Ameriky

Ualtimore & Ohio V poaltnecké
sněmovně tobo dne podána byla líkem uspořádaný vydařil se nad
reaoluce jíž odsuzuje ae mrhán viecko očekávání Všeobecný

zájem který už po několik týdnů
o koncert se jevil atupRoval se

— V neděli bylo nám potěše-
ním poznati p Severina nadšené-
ho Sokola z Prahy který právě
před několika dny přistál na půdě

peníz oa spousty tiskovin které

rozdávají so zdarma jež nikdo

společnostmi a horníky ač byi o

to žádán některými majiteli dolů

v měkkouhelné oblasti — Veliký
rozruch způsobila tato stávka

Pověsti Že Maxim Gorkij má vnečte — Dne 371 března promlu ode dne ku dni Napjetí veřej
úmyslu podívati ae do Amerikyvil Tillmia dttfií řcí v níž tlilo americké Pan Severin je dobrým

sokolským cvičitelem a má v úmy
nosti bylo takřka zimoičné Když

odpolední noviny oznamovaly že
zvláště mezi drahami Některé

zabavily veškeré uhlí jež se prá
potvrzuje telegram zaslanýval si oa vládnoucí zdejií pomě

slu mezi našimi Sokollky DÉiakýíierlína kde Gorkij poslední dory Dále byla přijata předloha vě v dopravě nalézalo ve strachuKubelík následkem výmolů na
dráze jest zdržen a jak poslední

Čas pobýtibon ae adržoval Před tím dle
jíž se nařizuje aby ve vládní ti

ve Finsku a Stokholmu kdež — V úterý byli jsme mile potěkárně více se spořilo a aby bylo
aby netrpěli nouzi o uhlí jiné vy

slaly své Bgeoty do Colorada aby
h tamními společnostmi jednali o

zpráva oznamovala přijede až c

půl osmé celá takřka zdejší veuspořádal celou řadu přednášek šeni návštěvou p T Hlaváče Žo- -poněkud omezeno vyhazován
Praví ae že revolucí pozbyl vel

peníz ca zbytečné tiskopiay Toho řejnost brala na události té účast dodávce uhlí
dne přijat byl též zákon určujíc

kou část svého jmění Jež získal si

svými populárními pracemi Své
Poslední zprávy oznamují ŽeDychtivěji vfiak než-l- i veřejnost

očekávala jej manželka jeho příoa Západě jakési poplatky pro

viálního hostinského z Bruno
Neb který dlel zde ra příčinou
návštěvy velpŽaluda též z Bruno

který již delší dobu dlí v zdejší
nemocnici sv Josefa Při té pří-

ležitosti neopomenul závod náš

Ženě a dětem pojistil rentu 15 000 mo z Cech sem přiiezdší kterážBvídky kteří jsou k aoudu před
majitelé uhelných dolů prohlásili
že jsou ochotni vyhověti poža-

davkům dělníků a z téže příčiny
prohlásila valná část uhlokopů Že

rublů a aám nyní žije ve společnévoláni Z zástupttelstvu toho místo co jím hned na nádraží uví

tána být! měla prozatím jen teledomácnosti a umělkyní Andrejedne dolilo k debatě o upraven
voii Co míní dělati v Americe navštívit!cla ale nedošlo ae k žádnému vý je ochotna práci nastoupiti Pravífonním bovorem a ním spokojit!

se musila Když jsem před osmou — Pan Jan Kuták cestujícísledku Někteří poslanci posta se 2e tri čtvrtiny dělníka práci
jednatel pro Korbel Bratři chval:

není známo

Hromadné stěhování z Uher do

Ameriky

vili se proti tomu aby v tomto hodinou ku koncertní síni Sympso ihned nastoupí tak že bezpochy
nově přišel byl zde již nesčetný by sejde se zamýšleného zvýšenizasedání o ópravft cla ae jednalo

dokazujíce že mnoho důležitěj cen uhlíV poslední době docházejí zprá
tich věcí nutno je vyřídit! — Dne

vy o hromadném atčhovánl oby
vatelstva uherského do Amerikynásledujícího v senátu promluví Zvláštní ofcěd

jedná se nyní o to by přijat bylKoox řeč na obranu železnic Z Dříve byli to velikou většinou
každého jeho olova bylo znáti že

zástup obecenstva Odevšad bylo

slyšet! dotazy k zřízencům diva
delním zda Kubelík skutečně

přijel o čemž snad mnozí nepře
stali pochybovat a věřili teprve
až před sebou jej spatřili Obje-

vením Jeho bylo obecenstvo str
Ženo k bouři potlesku ale jakmile
začal kouzelný nástroj svůj zkou- -

zákon o čistotě potravin AbySlováci ale nyní stěhují se i sa
dokázal co všechno jest možnýmmotní Maďaři je toho hlavněsilně železnicím přeje Mluvil c

návrhu líepburnově jemuž mno

ho vytýkal Dálo snažil se pro
padělati pozval professor chemiepříčinou smutný hospodářský stav

ně známé vyrabitele výtečných
vín a kořalek dlel zde koncern
min týdne nacházeje se na své
obchodní cestě Při té příležitosti
navštívil p Kuták též náš závod
a jak jsme seznali dafí se mu
znamenitě
— Oblíbený cestující jednatel

pro milwauckou kořaltíní íirmu
S Jung & Co p John II Shary
vydal se pečátkem tohoto týdne
na obvyklou svou obchodní cestu

Nejprve navštíví všecky osady v

Texas Není pochyby že John
opětně Betká se na této cestě se

skvělým výsledkem
— Miaulý týden dlel v Omaze

New Yorku T 13 Stillman cezemí koruny uherské veliká za
aditi aby přijato bylo několik ou řadu ot čaoů do hotelu Astormotanost politická v zemích těch
dodatků v jednom žádá aby při Set bylo haed ticho jakoby uťal sám "vařil' oběd Ani jedinýpanující a 1 strach před vypuknu
jat byl zákon aby nad rocziitátoí Každý byl ku předu nachýlen atím nepokojů Od 1 ledna vy
obchodní komisí vrchní moc měly takřka hltal tony mistrem vylou

pokrm a nápoj předložený hostům

nebyl pravým a předpis byl ke

každému předložen aby páii vě
stěhovalo ae přes ao000 osob

děné Houslový program byl:kteří do Ameriky jeli po rakou
španělské Symfonie od Lato

soudy které by měly právo zru

titi každé upravení ceny dle li

bosti Dále bylo rokováno o zá

děli co vlastně jedí Vzbudiloských lodích Ohromné massyjei
stěhují ae přes Hamburg liremy

Concerto D major od Paganioiho
Zefýr od Hubaye a Huský karoe
val od Wieniavského Obecen

ležitoitech pěti vzdělaných kmenů
to velikou veselost na jedné stra
ně ale vážné přemýšlení na druhé
Všichni žasli nad tím jak daleko

Hotterdim nejsou v to počítá
ny 11 oral Ubersko Clm uaie tím

stvo vlak vynutilo ai další Čtyři

10 svoji chotí pau A Langer
vážený občan ze Sctiuyler kdež
vlastní pěkný závod holičskf

Indiánských V poslanecké sně-

movně byl znovu projednáván ros

počet na vládu výkonnou aáko

uodároé sáletitoiti a aoudoictvl

do našeho Života zasahuji laciné
na mnoze škodlivé padělky Kde

řidčeji je obydleno ba jsou obce
téměř celé opultěné Opětně

čísla bouřlivým potleskem který
svláStě po přednesu druhého čísla ťan Langer dlel t-- za obchodnípěkná illuitrace k poměrům v

ťacamaibo Concerto D dur bylValná čáit tohoto rozpočtu byla

se jedná o pokrm o nápoj o lék

tam třeba býti velmi opatrným
Chceme de poukázat! jeu nato!

Kskousku-Uhersk- u
mi záležitostmi a při té příležitosti
navštívit tél veřejné cvičeni nalirhtéhož dne vyřízena v poměrní ve ltouři bodně podoben Kubelík
Sokolck o kterém se velice poie jeden v ucjoblíbeoějtích léků vNádherný ctnnlki

V těchto dnech dosel Bát
přidal Schubertové Ave Mnia a

přednesl je tak Že nebylo nové

líce krátké době — Následujícího
dae bylo opětně v senátu jednáno rodinách na&ich užívaných Trme

mu potlesku dříve konce dokud rovo Léčivé Hořké Víuo ivnoiío železničních sazbách a k téže

věci senátoři Clsy Carruack a jeltfi nepřidal Tiaumerci Místní

nádherně uptivený pestrý ccooík
snámé (eiké obchodu! společno-
sti United States Mail Order
House v Chicagu (českosloven

Časopisy věnují kritice koncertu
celé stránky roiebírajlce hru Ku

oesvědomitl obchodníci padělají
aby oklamali obecenstva Daes

každý ví že jeit to oejlepl! lék

pro seiilení nervů 1 proti všeská zasílatelská spoUčaott) Csa- - etikovu do podtobooití a ptisoá- -

chvalně vyjádřil Jak jme oj
něho svěděli taiuýšll tininl sbor

sokoUký postavit! si visito! svůj
itínrk col myslíme se jim v

době traká podali Byla nám

mil)'n potilcolm i nim li po
dovolili
— Taktéž p Jo Hejtmánek 1

viicoý aalonik b Dodge dlel sd

min týdne 11 obchodem Navití
vil tél cvičení nilii h SoMtk a
ve ke se mu Htnh

clk na SO4 stranách obsahuje so- - vajt nut genialnoit 1 povalují jej obecné slabosti jediuý lék hodíc!
se pro celou rodinu a v každý časza leJjutto a ntjvilcoejlich sjev)

Nswlaods promluvili dělil řeči

Senátor Clay projevil sice souhlas
a přediedou ale souhlasil tél a

jistými opravami svlllti a onou

právowocl soudů nad mciiitátnl
obchodní komlit Byla přijata

předloha jíl se dosavadal lékaři

na kontrakt přijímáni odMiafiují a

jmenováni uovjUh v hodnosti Uů

mam vlho sbolí jel Ite v

potltbovati Jnt velice o uměuí hudebním vůbec V so
vkusně vypraven % o vili 0(4 odpoledne bud druhý a po

Ouo udrll sdrivému zdraví a bc
mocnému je vrátí V lékárnách-J0- 1

Triner 799 Ashland Avelou'{néttv) lávodii ahy čtiké ilcduí koaceit mUlrův o kmiml
pt-ce- tvo o luual u obchodu ' se ptdpokládá Že bude dokous Chicago 111


