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7
Ccskm péveckým sborům

Řídíce se heslem "Svoji k své-mu- "

obracíme se jako pěvci k

pěvcflm v první řadě k vám v době

kdy stojíme před průpravou ku

důstojnému vystoupení združe

Northwestern dráha

pět vlaků denně do Chicaga

640 ráno

1055 ráQ0- -

415 odpoledne

455 odpoledne
7 30 večer

Zvláštní rychlovlaky

členové v budoucím svém jednání
dle nich se řídili

Františka Otoupalík' H0ISINGTON Bartoň Coun-t- y

Kansas — Ctěná redakce! Je
věru ku podivu jak si někteří lidé

počínají V naší končině jest mno-

hých stěhovavých ptáků a pokaž-
dé jak nám nastanou dva neb tři
roky úrodné tedy se jich sem
mnoho nahrne Pak přijde zas

nějaký rok neúrodný a oni se stě-

hují jinam Znám několik tako-

vých rodin že ai stály zde dobře
a odstěhovaly se do jiných států
ale za pár roků přijely sem zpět a

holýma rukama a musely začínati
znovu Kdo se tu usadí a vytrvá
každý si pomáhá k majetku neb
je tu lepší příležitost udělat pár
set z jedné sklizně než kdekoliv

jinde s malým kapitálem tak že

každý si pomůže dobře k svému
domovu Vím o jednom krajanu
že když odtud odjížděl vezl se-

bou šest koní-dv- vozy a 12 kusů
hovězího dobytka ale za tři roky
přijel nazpět nemocný a bez cen-

tu Počasí máme letošního pod-zim- a

pohodlné skoro až moc mo-

kro pro zimní pšenici Ta si stojí
dost dobře co koníci nechali a je
hodně urostlá Co se sila podru
hé ta pěkně roste a vydá hodně
zelené pastvy a dobytek se rád na
ní pase Žádal bych Vás za sdě-

lení kde v Kansasu co nejblíže od
Bartoň County byl by k dostání
ušlechtěný krátkorohý Durham

ných pěvců českých před SirSÍ ve

řejnost americkou ve středu naSeho

města

Stávající zde Jednota Pěvecká

podjala se sice těžkého nevšak
nemožného úkolu vypravit! velký
koncert jediný tohodrubu dne 5

května příStlho roku v divadle
"Studebaker'' jež výbor k výšeu:
vedenému účeli již pronajal
Koncert bez ohledu na to kým

jest pořádán má býti vlastně
ukázkou nejvySší mety vyspělosti
českého zpěvu a hudby a výbor
pracuje na tom aby získal české

síly ty nejlepší bez rozdílu zda

stojí v Jednotě neb mimo řady
její
Budeli výsledek korunován

mravním nebude koruna
cti a uznání vsazena _oa hlavu ni

Jednoty ní kteréhokoliv tělesa
neb sboru nýbrž koruna ta nále-že- ti

bude veškerému pěvectvu čes-

kému vůbec
Nuže mluvme sobě bez odporu

jednou pravdu!

Veřejnost americká před kterou

předstoupiti hodláme nezná naše
vnitřní poměry mezi pěveckými
sbory ona nezná Českou Jednotu
Pěveckou samu neví tudíž ani
kdo je s námi a kdo proti nám —

a protož kdyby kterýkoliv sbor

podobný koncert ve městě pod-

niknul bez ostatní pomoci tu kri-

tika americká soudila by na svých
vážkách český zpěv vůbec a v pádu
nezdaru zaplatila by odvahu takou

jednoho sboru shory všechny od

souzením

"uv

X Ji S

ANGLIČTÍ VELITELOVĚ
Generál Gery velí drahé divlsl prvofho

vodem úplného orchestru a opa
kovány budou "Křižáci na moři"

velký chorální výjev upravený
Bendlem
Mimo to zapěn bude mužský

sbor "Vlasti" od Tcvačovského
"Kde domov můj" pro smíšený
sbor s průvodem orchestru a ámer
národní píseří "The Star Spangled
Banner
Dvě Čísla programu přednese

náš věhlasný sólista na housle p
L Kramer jeož se vzácnou ocho-

tou laskavé spoluúčinkování při
slíbil
Po koncertu odbývá Pěvecká

Jednota v neděli 6 května svůj
III sjezd v místnostech Plzeňské
ho Sokola
Pakli by některý sbor jen poně

kud se o združení českých pěvců
zajímal nechť nám oznámí zda
chce se podíleti na společných
pracích sjezdových buď jako host
aneb ku Jednotě jako skutečný
člen přistoupiti

Až do sjezdu zrušeny jsou výk
V WM

vyDorem vseenny příspěvky a

vkladné pro sbory vůbec ode dne
1 listopadu t r počínaje

Jsme přesvědčeni po 3leté pů-

sobnosti že mnoho a mnoho musí

býti změněno a přepracováno tak

aby umožněn byl přístup všem

pěveckým sborům v Americe aniž

by zájmům vlastním nějak ublíží- -

V # Varroio zaaame si vasicn rad a

pokynů dle vašeho dobrozdání což

nejsnáze dá se docílili spolupůso-
bením při sjezdu samém kde ve-

škeré opravy dle přání sborů hu-do- u

provedeny
Nadějíce se pevně toho že každý

uvědomělý sbor co nejdříve proje
ví upřímnou snahu býti užitečným
článkem v řetězu Ustř Jednoty

V JIHO AFRICKÉ VÁLCE
armádního iboru anellrké arméiiv tu

Pěvecké a že jak účinnou pomocí
při příštím koncertu tak i podí
lením se na jednání III sjezdu ku

zreorganisování budoucí velké Jed
noty přispěje znamenáme se s pě
veckým pozdravem za výkonný
vyDor české Ustř Jed Pěvecké
Ant Vaněk předseda výk výb
K Jar Košař tajemník výk

vyt) 900 záp 12 ulice
JN a Dopis podobného ob

sáhu jako toto vyzvání zaslán
všem pěveckým sborům jakož
časopisům českým na důkaz
naší veřejnosti Že výkonný výbor
aaaX__ X ! _ ?t ♦ m a" uuou patnene kroky ku
sblížení všech pěvec sborů bez
rozdílu Veškeré přihlášky a do-

tazy vyřizuje výše uvedený tajem
ník

Jistý lék proti troupa
UHUU neutláU poulítáni tldy tě tdarem

První známkou crounu iest ochran
tiní a apozorujeme-l- i to u dítka mflie
to vzítl za Jisté znamení ie nemoc

tu dostane Po cbraptinf náaledulo
tvíaatni nrubf kase! Dává Um
uiíviní Chamberlains Cotigh Bemedy
MI Dno jat dltkO OChrantf anh i

kdyt ne ji kaiel dostaví předejde ae
onemocnění Používá se ve mnoha
tisících domovů v této zemi a neskla
me nikdy starostlivé matky Ještě
Jame nezvěděli o jediném případu
v kieremt by ae nebyl osvědčil vydat
ným Žádná jiná připravenina nemů
te ae výkátati takovými výsledky _
za rok o raustalého používání bez
nezdaru Na prodej ve viecb lékár a
nich

rcízisíteta weesusp
'asun Koupíte pékný a

1 1 TBssrsirasaroj plnou I I
1r tZsňCeaaOrokáHa1 1

ovinaa 88 rAanl ka--l L

atiartaaýabeea I 1

L—U
haay foeiMt aarafioai'

_
88 RMcS flsasivlsas na draaa v re—via esiaaea
Za kovfiat velké alojaté lUJii

THE WESTERN TMU

Jeilokrállen píWnýml pohledy na noví kra
jiny k terci ta nyní oaauji puaei

Rock Island dráhy
V OKLAHOMA A KANSAS JlkOÍ I

V INDIÁNSKÉ TERRITORII

Pollete li proti Obdrllte Je} zdarma vyplace
ny poeiou Aaretujtei

JOHN SEBASTIAN O P A

Chicago III

Na zomississippské mezloárod-- ní

výstavě v Omaze obdržet
v odboru pivním

--

KrugrCLv XežéJc

Cabinet Beer
ZLALOU MEDALII

filtlkdě Jeho Čistoty a jeho oavi
tcicb a posilňujících vlastnosti

Objednejte bedničku od

Fred Krar Brewioe Co

1007 Jaokion St
Tiuroit tm

AbHESÁŘ

ČESKÝCH SPOLKŮ

OMAHA
Bád Palacký ě 1 ZCBJ

odbývá své pravidelné ach&xe kaldou Čtvrtou
neděli v měsíci o 2 h odp v ilnl p Klepet ky
na IX a Wllllam oL Předa L Berka taj Vác

Šebek 1407 S 4th Bt áíetnik V A Souhra-d-a
1317 Wllllam ul pokl Pr Mach

TM Jed Sokol v Omaha

odbývá vé pravidelné schůze klidí druhý
Čtvrtek v mealul veCer ve tvé místnosti 2239
So I3th St Přele Kud Havelka 14W So I4tb
St tajemník B W Bartoá 1418 rear Poppleton
ave acetnia rr j riaia mis roppieton ave
Pokladník Ant Kment 1847 8a hStr

Podp Sokol Tyrš i 1

odbývá tvé tcháze dvakrát metlCni každou
ineaeit a& ponaeii v mesn-- i v um Meuova
Celoroční achftze odbývá ae I nedill v Hjnu
ptlletni acbftze I nelěll v dubna a Čtvrtletní
v lednu a ironu Předseda Pr SvoJtek mi- -

atoDtoriaeda Pr Hvoboda taj John Chleborád
144 111 16tá ul áCetník Josef Kaipar 1420 Jli
U ul Pokladník V K Kunci 1316 Ho 18 Str
výbor majetku Jo Němec praporeCnlk Jo
aféra doaorce Pr Vojtech

Jan Hus Lože i 5 Ryt Pythla
odbývá acháte katdon ptvm a třetí itFedu v
méalci v Národní ainl na 13 a Wllllam ul Ve-
lící kancléř Kred Sláma Stráíoe archivu a
eeetl F Jelen 16 a Center Strášce Bnaoot
áe PNbvl m So 11 St Pokladník Jo No

vák IJI1 13 ul

Bohemia Loie ě 814 AOUrV

odbývá vá pravidelné achoie v Národní aln!
katdon 3 a 4 ureou večer rrant ttvojtek
W P P W Bandhauer Záo 1M So 18 8tr
J V Vacek áíetník 2210 80 14 tr O Bose- -
vater apol iákar m bee uuiiaing

Tibor Colnrabns l 69 W0W

odbývá schliie kaádé 9 úterý v měsíci v Ná- -

mnni ini ir n veeer Kreaa
1834 II 17 ul MiatouředReda Pr Bemin Tal
V J Pltle 211 N US at So Omaha Nebr
Pokladník V J Nepodal V£i JI 14 ul Pro
voaei josei novotny

Tibor Nebraska (t 4771 1WA

odbývá vá pravidelné ach&ze kaldoo prvou a
třetí itředu v meaicl v oem hodin veCer
v alnl pana Jana Hrocha Koniiil K Hmrkov
akf HU Dominion Bt: návodčí Jan Bráid
Dan Ker joa vopaiKa a mmam unce mora
1 F Přlbyi 610 Hl kory: prft vodil V OoleJI:
vnitrní itrál Joaef Urubý: venkovní atrái
Bart Haibauaer výbor majetku Jan uniebo- -
rád Mlke Votava Karel Smrkovaký a f J
Hanaeun

Tábor Hebiasski Lípa ř 188 W0W

odbýváMbftie katdý druhý a Čtvrtý Čtvrtek v

inl Hrochovi Joaef Slp předseda 1011 Homer
Bt: Václav Dolell mfatoDredaeda John Safar
pokladník 1WSI Wllllama A P Novák taj
zut racinc oi rr Douaup pravoucu

Sbor TlMtlslava í 29 JČD

odbývá acháie katdon 1 nedill v mticl v Ná--
roam (tni o noa oap rreaaeaiyn kii
Bartoi tajemnic- - M Suchánek 1124 80 18th

Bt pokladnice Karolina Beránek áCetnlco
Marto Michal Itut Maaaon st

Sbor Boleslava i 60 JČD

odbývá acbftu katdou 2 neděli v měaiot v Ná--

roaoi atni o o oap rreaneaua Ant ument
1227 JIC 16 nllce tajemnice Frantllka Čapek
1114 Martha St ácetnloe Marie Přlbomká roh
14 a Caateliaa Bt pokladnice Karolina FIM

Igar uusjlá 13 ul

Sbor Hrisda Nové Dobr l 86 JČD
odbývá tvé acháte kasdoa 8 nedáli taCaiol ve
noa oap v ainl Metaove rreaaeakyne n

Enceltbaler tal Vilhelmlna Bartoiová 1234

80 131 h St ácetnlce Em Chleborád 1418

Poppleton ave

Sbor Martba Orore ě 10

odbývá vé pravidelné acháte vidy 4 nedill
meaicl v Národní ainl Předaedkvni Nelila

la míatopředa rodil ta- -

ir iwmo tm iu cj v b kiaonlv— iM Bou kalová 1301—14 ul pravoaayn
rannie retea

Sbor Čechle D of H í 161 A0DW

odbývá pravidelné aobáse kaldý 1 a 4 Čtvrtek
meaicl ve ava noa oapoieaoe v miamoau

pana J Harlířka v Národní ainl Pfedaedka
Antonie Hoffman tajem Joule Vacek 2UI2

(lim 14 nl átetnlce A Bvojtek 1637 80 S St
roaiaanice Anna BinnirKO anoia icaar v
Boaewater m Bee Buildlng

Sbor Lilie í 9 Kraba Dřerařek
dbýváavé pravidelné acb&ae vldjr v Čtvrtou
aertéll v otálel v mlatoostl p J Hrocha PřeO-adky- o

Mario Jirák IMáJUnl l nLmiato
prvoaeaaync joa nonMjia tajemnice Mane
Samec 12MJIL 13ol pokladnice Kat Wolf

anejta u ni pravoakya Antonie Tnaka

Poda sbor Sokolek Trl ť 1

odbývá vé acháte jed noa netlCné a alce
tdo"A"1?" Tn "tt?"1- - CKS

roCni acháte odbývá ae v HJnn pálletntv du- -

boa a Čtvrtletní v ledna arono Předaedkv- -
Praotléka KonUký mlatopredaedkyná Ma-

rie BeCán Ujeronlce8taeleBenák108l8thét
Sta Ho Omaha áCetnlce Marie Bílek 8S a

ObaríeaBt Omaha pokladnice Boá Bnkácek

Til Jed Sokol v So Omaha

odbývá vé pravidelné acháte led noa metiCni
aloe kaádé lni pondělí v mWct v miatooatl

Jaaa Kontakýbo na man SI a Q staroata
joeer vonaaea ni rranuaea Kaaii M a B

pokladník Frantitek
láJek rneal N a O uL

Praha Loio 828 A0UW

odbývá tré pravidelné erbtie Lit etlMio
aaaeun v aloi o Kontakýbo Thomas lvaee

Eimiatr Pr Wellcb Mletr Práce P J Plti
metl Oa P Str Joa V áchal áeetalk SO

P aue Poklad Bedr DhMatbter W a U al

Tibor lliklv Db I 11 W0W

odbývá avé achiat kaidoa arral oedéll v
a B allee PMeeda Pr

Kavaa mhaopleaseita Praab Hrebik tajesa
Jaaaaa Pormáaek Sa aL aai N O M aoklaéL
Aatoa Ptvoika tL % Q ul

tU ralaiOTé Dřevo i 7 t
rak WrvaMi v 80 OasMo odbývá acbftae
ksjMé poaltial avssMliTatstel v niistno--
Ur KMMkýrh llar4o VoaaAtka Destojaá
rafoéno Katia Vosnéěha aililotri lulka
a44e Vscét 8T a& aw tniaaala
rstlra HvoSka W eJhirao frootisso 0
MMtiMkttan Psteak pr

tas-oa- l oonWoi stréA Aaa&ase

Ponaedotaay plným jménem taaatole opatřen
oojaou uovaimnuu aoanovaat uopiajr
nepodepsané a anonymní n 'eznou

pohodlného mitta v kolt

UKAIAH Cal Prosím sdělte
v Hovorně: 1 Jsou-l- i školní po
zemky v Texasu ku koupi a zač?
2 Co by stála mapa Spojených
Států? 3 Co stojí mapa Čech a

Moravy? John Veselský

Odp — 1 V čísle 9 ročník 9

Hospodáře byla zpráva ohledně
školních pozemků v Texas Stát
prodává školní pozemky osadní
kům a sice v rozlohách od 80 do
640 akrů a to pozemky ku vzdě
lávání po nejméně f 150 pastvi
ny po nejméně jtioo a lesy po
nejméně Í500 akr O pozemky
se musí hlásit u pozemkového ko
misaře v Austin Texas Tamnější
český časopis "Svoboda' psal
ohledně zbývajících školních po-

zemků: "Tyto pozemky nejvíce
leží v západním Texasu kde bý
vají deště řídkostí proto nejsou
pozemky ty dosud rozprodané
Jestli však bude zavodňování kdy
povoleno státem tož zmíněné
části Texasu budou skutečným

rájem — Když zašlete sioo na
adresu Charles T Scrivener Box

495 Austin Texas obdržíte od
něho brožuru obsahující zákon o

školních pozemkách mapu státu
a pokyny jak se o koupi zakročiti
má ovšem vše v řeči anglické —

2 Patrně že jste si nepřečetl se
znam prémií které našim odběra
telům nabízíme Můžete obdržeti

mapu Spojených Států velkou
nástěnnou 66x46 palců velkou
za $200 aneb mapu kapesní za
50 centů — 3 Mapu Cech a ma

pu Moravy a Slezska obě dohro

mady zašleme za 25 centů

LODGE POLE Nebr Pro
sím sdělte v Hovorně: 1 Mno
ho-l- i stříbrných dollarů byla raže-

no roku 1895 2 Jakou má

takový dollar cenu

Josef Vosyka

Odp Podle zprávy řiditele

mincovny roku 1896 bylo raženo
v běžném ruce končícím dne 31

prosince 1895 4437037 kusů
zlaté měny v ceně 15961635750
Stříbrných dollarů raženo bylo
$862880 Drobné stříbrné min- -

15981745 kusů v ceně $4- -

83513025 a niklové a měděné
mince 48323520 kusů v ceně

$88243056- -2 Stříbrný dollar
má cenu dollaru pokud Spojené
Státy jsou každou chvíli pohotově
plný a skutečný dollar zaS vypla- -

titi právě tak jako vaše nota na

pět dollarů aneb jedno sto dollarů
má cenu pět dollarů aneb jedno
sto dollarů pokud můžete a chce
te ji v čas aneb oa požádání za

platiti Stříbrný kov ovšem
ceně kolísá V roce 1895 kolísá
lo tak že množství v dollaru ob
sažené za nejvySší cenu prodává
ao za 53 centy a za cenu nejnižší
46 centů Průměrná cena stříbra
obsaženého ve stříbrném dollaru
byla 50Y centu v roce 1895

OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ

- DAVID CITY Neb — Ctěná
redakce Pokroku Západu! Jest
tomu jiz dlouho co jsem nic ne
napsala do ct Vašeho listu a pro
to chápu se péra abych Vám něco
sdělila z našeho města První
novinkou jest že máme zde nové
ho doktora pana KH Breuera v
němž poznali zdejší krajané vzdor
tomu že teprve krátký čas mezi
námi jest usazen muže vzdělané
ho a ve svém oboru dokonale
obeznámeného Jsou sice mnozí

krajané kteří praví že lékaři jsou
jen proto aby brali od lidí peníze
avšak já myslím že každý má hle
dět! k tomu aby jeho zdraví do
konalé bylo Kdo zdraví nemá

jest cbud a kdyby měl bohatství
celého světa A kdo jiný může
navrátiti nemocnému zdraví než

svědomitý a vzdělaný lékař? Ta-

kového lékaře jako jest doktor
fireuer městečko naše právě po
třebovalo neboť on jest lékařem

všestranným jenž s úspěchem
může léčit! veškery nemoci oční
ušní krční ženské atd Kdyby
nebyl výtečným ve svém oboru
domnívám se že opatrná Západní
Česko-Bratrs-

ká Jednota nebyla by
jej zvonia svým vrc&nlm lékařem
Já sama byla již svědkyní při ně
kolika případech kde pan doktor
áspěchem vyléčil vážná onemoc

nění v našem městě — Musím ae
též zmíniti že dráha Union Paci-
fic staví zde nové nádraží na
němí jii pracuje asi 30 dělníků —
Nái řád náležející k ZČBJ utě
šeně skvétá a v minulých dnech
opit několik Členů a členkyů k
nám přistoupilo Uváděd obřady
a této Jednoty velice aa sani líbL

S Čítárnami buffettovými a jídel
ními vozy

Poznámka The Northwestern

musí vysýlati více vlakfl než

která jiná driha mezi- Omahou

Chicagem

Nová městská úřadovna 1401

1403 Faroam St

Dr E HOLOVTGHINEBí

ČESKÝ LÉKAŘ

OFFICB na roha 15 a Howard ul 8heely'
oiuck ae aven jiu leieron ib

T pfeárné k naleteal ód 10 do l hodin ráno
oa i oo 4 oapoit-a- a oa 7 ao 8 večer

Telefon residence 1674

Vyléčím koktání
_ BamoRca: Nejpředněji! lékaři v Omate
ronroonottl Mama Junt e vaafua
doMrl 430 Uamre Bldg Omaha Neb

JOSEF' TUČEK
nejstarti CesktlÉtáníitT Omaze Helir

vÍÍ8ie2013Se Mlh St

vlebo druhu vina a 1'boviny pro lékařské po
weuy fc tteceptom věnuje se sviattnt potor
noe onou

HGilori MD Geo Biclneii MD

sdcoitmi léibcavžj

ZRAKU - SLUCHU
I4O4 PARNAM UL OMAHA NIB

dUSal Clilo telefonům

StoTo BBpair Worls

1207 Donglas allce

mají na skladě všechny druhy
správek ku kamnům vařícím i to

pícím nechť jsou jakéhokoliv

jména neb výroby

O D KIPLINGER
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dobry pozemek alo do tak lovné Jako
kdybyate ae obrátili pHmo na spoloo- -
noL A paa nejíte 1111 to pozemek
ktorý Jeto koupili také tkuteřné máto

(JblcMo MllwaQkeo Bt faul dráha
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Africe Gen Methuen Jeit velitelem vypomocné expedice v Kimberley Pluko
vnik Kitchener Jett velitelem druhého záp yorkshiríkého pluku Gen Schalk
Bancer velí boertkému vojáku které křižuje krajinu Zulu a znlCilo dráhu jižněod Colenaa Gen Buller Jeat nejvj-Sél- velitelem anglického vojska v iiioí
Africe

dobytek aneb bezrohý rád bych
si zaopatřil takového bulíka

James V Susank

Potn red — V hospodářském
časopise Kansas Farmer z Tope- -

ka Kansas nalézáme následující
ohlášky nejbližších dobytkářů pě-

stujících a k prodeji nabízejících
krátkorohý dobytek: F W Ross
Allen Rice County F H Foster
Mitchell Rice County a H R
Little Hope Dickinson County
Snad by bylo dobře kdyby jste
na onen časopis zaslal 50 centů se
žádostí aby Vám dali ohlášku a

nepochybně že by se přihlásili
blízcí Vám dobytkáři neb pěstite
lé mající dobytek toho druhu na

prodej

Tajemství průplavu
Opět nová vfDravá chvstá se k vvhle

dání "tajemství průplavu" Po 400 roků
zůstává tato otázka nerozřeSená Zeraě-znal- ci

a zemřzpytci nyní soudí že není
žádného spojen! vodního mezi Atlanti-- r

kem a Pacifikem Že bývala jednou doba
kdy obě polokoule světové bvlv od aebe
odděleny tomu věří lidé učení Jsou
lidé kteří shledávají právě tak těžkým
nalézti tajemství zdraví Tři slova poví
vám cestu — zdravý žaludek Tajemství
toto jest Hostetteťa Stomach Bitteri

Dfínás
lékárnici je prodávají a nás zvláštní ber
ní Kolek Kryje ostí láhve

Nejlepší cesta do Kalifornie

jest ve spacím voze touristském

kterýž osobně jest spravován po
burlingtonské dráze Neměníte

vlaky Jedete rychle Vidíte ŠÍ

krajiny na světě
Váš vůz není snad tak nákladně

vypraven jako palácový spací vůz
ale jest právě tak čistý a právě
tak pohodlný právě tak dobrý k

jízdě — a skoro o $2000 levněji
Má široké vestibuly Pintschovo

plynové světlo a vysoké lenochy
u lenošek Pullmanův posluha
jest v stejnokroji Čisté prádlo
postelné pohodlné zařízení k umý-
vání stoly a vytápění Byvše
pevně a těžce staveny jeuou hlad
ce jsou teplé v zimě a chladné v

letě

Každou partii výletníků provází
zvláštní konduktor z Omahy až
do Los Angeles
Vlaky vyjíždějí z Omahy každý

čtvrtek odpoledne a přijedou do
San Francisco následující nedělí
do Los Angeles v pondělí Pouze
tři dny od břehů Missourí ku pa
cifickému pobřeží zahrnuje zastáv-
ku jeden a půl hodiny v Denver a

půl hodiny v Salt Lake City dvou

nejzajímavějsfeh městech celé pe-

vniny
Pište si o "folder" v němž na- -

eznete úplného poučeni
J Francis Genl Agt

Omaha Nebr

JAN SOMBERKCD
upozorňuje viechny avé krajany
re jeho hojně zásobený

řeznický obchod
ia!6z u 1a robi 13 a Fierce H

kdel lest Dohotoví maJrmilt nellsni— a__
atvm masem kaádebo draho Jakotlaaame-ntti-

utankem I Jitrnicemi o Jiným aneaár- -

al"1 "í"' obotovoaoi a
nej lepsich masa

Vlach ao aUl v eoaách aeJlevoeWefe
ProaJat akaataa mam koaptu asasvMeitoiie

JAM SonaKBK rok U a Ploree aL

Ccetaf fokcbodnO kmlhr lak Leár
m Joeaff teeaJ Italky a jSal

A výsledek toho? Odpověď na
lezneme ve starých ročnících na
ších časopisů pod hlavenfm růz-

ných "Zasláno"
Jsme věru dosti bohatí na trpké

toho zkušenosti z let minulých a

proto ať již nás doma dělí různost
smýšlení cílů a snah — ať již zá-

pasíme mezi sebou bezúčelně o

předáctví neb oprávněnost vlastní
ho bytí — před tváří cizí třebas
ve vlastním neb v domě cizím jest
naší povinností jako Čechů ukáza- -

ti se v celé své síle a vvsDčlosti!

Ne za slávu jednoho ale všech

stůjme všichni a pak nedáme nikdy
příležitosti bychom byli špatně
cizinou posuzováni

Jest tedy na vás na vašem

vlastním svědomí zda chcete se k

tomuto vystoupení spojití a námi
jižto vám přátelsky podáváme ne

jednu ale obě rucel

Odložme pro tento okamžik

všechny předsudky spojme se
svorně a družně ku společnému
cíli jehož účelem budiž ukázati
americkému lidu že české pěvecké
sbory stojí na té výši jako sdružení

jinonárodní a ie český zpěv v nad

šenýcb srdcích jest pravou a sku
tečnou perlou duševních darů ná
roda našeho
Na rozhodnutí vaše ať již jest

jakékoliv čekáme určitě do příští
rádné schůze výkon výboru dne

3a prosince neboť Čas kvapí 1

výbor po vašem rezhodnutí při
kročí ihned ku rozeslání potřeb
ných hudebnin aby ae cvičením
ruče započftí se mohlo

Program koncertu sestávat bude
hudebních a zpěvních čísel na-

šich nejlepiícb mistrů
Tak předneseny budou dokoná

lým orchestrem skladby Smetano-

vy a Dvořákovy vwlká akJadba
KarU BéMdla "Svmada dadil"

wraiT A

a jeat jenom k pfImL aby všichni vax oa—ra a tmomi
I


