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llroclu Zábavní vfbor dokon-- 1

Cil )il pMMIné pláce l uilťu#
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— Nvjobllbtoěll lltct Utni

Mel(l yvi!IVWl t Ml HVnvisuii tvvtt w

jo ti i5 pror+nt ni III jtlt
bili-hoU- ? jp

rotřtbufvte U UlILl objednej
U al Je a tetel itmr

liiiMpiir Oonl Oo
ijll ntatovaa ttalná tt a 14 t
Wtltiam ul tkltd v Chkuc
Ltimbvt Vstdu Fírmt ttio pro
divá uhlt ticho ihuhit 1 ittutujlt
plné upokoinl tá!l pHtcft
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— NeJMnl divadelní předsta-
veni puHJané adrulenými ťeský
mi ochotníky ve prosplch rodiny

po svinulém ] E Šrjdovi vy-

dařilo s velmi dobit v ktlJém
ohledu Obecenstvo české ttsloti
il i plné uanáoí neboť dostavilo
se tentokráte v počlu přehojném
Ano I se So Umthy doMavílo se

ii-Jn-
lifl

SlůniCk--
a

U12 So 13lti SLO děnou plltrfi

Nové jarní oHoky pro cnlapco
Ilnvt nové tásoby thiaprekych obleků plni rule klámskl

tloly ve vrlkém ntlnn druhém ochodl v chlapeckém odboru

po pilném předvelikonočním tf dnu — fot byt poku I tnámo

Jedním a ncjpílněHItb tn uvítají vit nové střihy é

viorky a dobté jakosti Cr-n- ta klvré te nile chlapetk I

obleky prodávají nm!ouva)( se stmy

Nímoinlckť olileky blusou pro rlilnpn
CO nn~f0 CM'" } 8 cft " lotovné t ca-uZtU-

vlněných cheviotů a lianclů modrých a různých

vkusných vtorků — lenia týden ti 00

CO Cil Kr'° 'lotcné( thoiovrné t cclovlníných chevi-uZlj-

go Imavo i l vítlomoJrych črrveoých a

různých vrorků ceny 4 tento týden fa jo

skvétsjklho Táboru Myrte la o

pohodil rich jakol i o výbornou
tábtvu peMiv} fcuJs poattiáno
Vttupoé do pletu obuátl pont 15c

pro osobu til aměle lt oíekáva-l- i

tt návltlva bude hojná Ze-

jména prý touaedé oj Tiboru
Nebrtskt t 4771 MAV A- - chy- -

pníhových krajan) kleli mají cesiu do g Pomláskový Ples S rok o ei
mésta stal te "The Uoyť Home

Saloon" na rohu 13 a lloward
ul jehol majitelem jest starý ko

ttil te pilně do plesu oeboř několik ptáttl neopomenutelného
Švejdy a t Plattinouth pfijl se

utnávtjl te milé Ďruiky jejich
ták p Ant Křeček U něho

dostanete v každou dobu čerstvý
řízný Slonův l!ák jakož i lavIJycky idiíqou mírou přiopilý podíval na omažské ochotníky pí

Ant Vitlmváiová a pl M Tříletá

ťKFfiftAná

Tábor Myría C 022 Královských Družek
2T A

v tofcota 9 dutnt 1904 v tlnl p J W Hrocha ta Jllnl 13 ul

Zaetk ▼ Hin fr --Ví a Se o'fc

K hojné návltěvě zve v úctě PůtiiUld rýttr

oejlepií piva lahvová Ncl nejen
Ochotníci již účinkovali v nedělní CO Cn~Noolk 4 D- - ll- - H 16 le řl0oven

o žíznivé ale i o hladové tttrá te

k úspěchu tábav veřejných i sou-

kromých aoutedy i čilou Celou

potádaoých Kdo na chc výbor-

ně pobivili v kroužku přátelském

iotů kašmírů a sergů I) 50 oblek ta fa 30OtlJU cheviveselohf "Kornela" aneb "Zkáza
Světa'' věnovali stadiu úloh péči

—Zholoveoé s tmtvo- - I světlomodrého hnědého a

S300 či rveného sere ceny Ij-te- nlo lýden tynechť dostav! v tobolu večer do

pomláskového pleiu Královských

náležitou a jen té okolnosti lze

děkovali že četně obstáli i vzdor

tomu že v předvečer představeni

Dal luum t )uuiu iuuiii
teplý i ttudený k dottání jest po
celý den Pro ty jil jsou milov

niky douSku řlznějSího opattil
Anton výborný Itoí "Benton" a

lepších doutníků oenajdete v Žád

C Q K fí —Zhotovené s amerických cheviolů a domácích ksš- -

iUUtUU mírůascrsů Noríoik 4 a2 11 ict po 1330

Srdečné blahopřání k sňatku i
roznemohl te povážlivě leden t
nejlepStch Českých ochotníků p

Ant Sicigei jenž míl jednu z

neihlavntisích a nejobtížnějsích SLEČNĚ

Jiůženč tfíunclcvé 2 p (frankem Slámou
úloh Úlohu tu převzal se vzácnou

ochotou p Jos Kunet kterýž jako
mazaný iIojžIcí Kilián počínat si

nanejvýš uspokojivě Nebudeme
konanému v nedfli i dubna v dcmiř nevíntltič

Muky tiffoi pouto pevné hť't[ tdrsvf vířné milování
hnolilo Vás na ihlv k sube guzive]ia iveuo uo iKonuni

A sf Muky tpolnri ovoc-- Vím zkveto
K cbloube vlnití a Tyriko Je veďis

Spojení to nectít Jt věrné
Bytle íili spolu svorné

Za nbor Sokolky Tyrš Cin I

MAHIE VAŠAK tsjcmnlr
ANNA CHLEIJOHÁI) přodt

Omtha 4 dubna 1904
říojvčtisí obchod 11a ziípmlř

Vše co lze nositi
ZA NEJMÍRNĚJŠÍ CENY

VavlfiAtiií výpiolc líiitlý clen

tltjtejLUAAIXIltXtttltlf
e

ném hostinci v městě Krajaoům t
venkova doporučujeme vřele "The

Boyť Home Saloon" a podotýká-
me že pao Anton Japance v ho

stinci svém netrpí Telefon: A

2526 —tf

— Ani Lindsay ani Gurley ne-

stal se nástupcem spolkového di

striktního návladoílio Summerse

nýbrž Irwing F Baxter nníjfí
distriktnítoudce President Roose-

velt dal senátorům nebrasským
Miliardoví a Dietrichovi na vědo-

mí že neshodnou-l- i te co nejdříve

nt někom pro úřtd ten požádá
kongressuiky z Nebrasky aby
taini někoho vyhledali Kdyi pak
te president zmínil o Baxteroví

na nějž prý byl upozorněn pro-

hlásili oba senátoři žes jmenová
n'm jeho budou spokojeni Jme-

nováním I F Baxtera spolkovým
distriktním návlsdním zavděčil se

president oběma republíkáaským
(akcím v Nebrasce

— František Janda český po
hrobník a balsamovaČ má závod

svůj v ČIs 1335 již 13 ul Závod

jeho zásobený hojným výběrem
rakví a obleků jest otevřen ve

doe i v noci Čísi o teleíonu 3984

33~

f Kalikový ples

se rozepisovali o výkooech jednot
livých herců neboť se úlohy nalé

žaly vesměs v rukou osvědčených

již ochotníků a podotkneme pou-

ze Že ntd&lnf hrou svou zamluvili

se o dli herci vřele českému obe-

censtvu o čemž nejlépe svědčil

Častý a nadSený potlesk Souhra

byla pěkoá výprava vkusná Jeli-

kož s představením tímto nebylo

pražádných výloh jest čistý výtě-

žek velmi slušný a obnáší snad

přes I150 řtiditel p F J Babka
a všichni účinkující jsou zajisté t
S výsledkem nedělního přeďtave
ní úplně spokojeni
— Elegantně zařízený s bohatě

zásobený obchod doutoíkářský
vlastní pan Václav DuSátko v č

1360 jižní 13 ul Na skladě má

velký výběr pěkných dýmek špi-

ček importovaných tabatěrek

jakož i velké zásoby tabánu kuřla-včh-

Sfiupavébo a žvýkavého

Doutníky jeho jsou k dostání v

každé solidní místnosti t(

uspořádá

do České Svobodomyslné Školy v

Umaže odbývali se bude příSií
sobolu a neděli 9 a 10 dubni
vždy v #9 hodině ráno ve Školní
budově vedle Sokolovny Přijmou
se dítky nejméně 9 roků staré
Rodiče již dítky své do Školy
léto posílat! míní nechť zapsali je

dají ve zmíněné dva dny Později
přihlášené ntbuthu ffijaly

1 Správný výbor

éSGJOD %

Mužské jarní obleky
Nejmódněji! a nejtrvanlivější obleky pro

jaro— velkostí a vzorky hodící se všem

za nejlevtiější cenu
Dré speciality:

1 rniAn tt (tntina 'fÁ

X v Sokolovně 13 a Dorcas ul £
S Tttupné 8í eentfi 5

7aMtak t hl- 'r
O veškeré pohodlí a dobrou Jj C7 cfllUrndeiovy ivlíst CIO kil

MIiuUI dí obleky po OlZlUU
Mužské novomód-

ní obleky po
♦ vrWmf 1 ltkr-- 1hudbu plné postaráno v -- w mb tjt pv iir I

KalAÍ dáma ú-- t lílvof
„HítpíjItVU£ na by odevzdala u vchodu línifí- - 2hhotnJhtW_tkJtat4LI utni tut f tk id m tV

I M Karta C 10 Kraba Nmhl ílek kalika tvých íatíi v obálce

Družek

— Výborná pověst1 české" ho

ipody "u ŠBupce" pronikla i do

vzdálená vUíi fcUiv a tuviáíní
hostiostf Franci a Vávra maji z

tobo velikou radost V Omast v(

již každý že v hospodě "u Šflup
ce" možoo ae pobiloiti nejeo vý-

borným ležákem x proslulého pi-

vovaru Schlitzova barvy červené
i černé ale i jinými nápoji řízoěj-Stm- i

sorty té nejlepší Vedle toho

po celý den chutný zákusek a

notná porce humoru také za nco
stojí Krajaoé z venkova učiní

dobfe když za pobytu svého v

Omaze navštíví hojpodu "u šnup-ce- ''

roh 13 a William ul 17

— Nemine téměř ani týdne

aby neúprosná Morana nenavití-vil- a

některý příbytek český Česká

obec mrtvých tam na "Národním"

v posledcích několika letech úžas-

ně rychle vzrůstá a rozSírenl Ná-

rodního hřbitova odporoučí se

samo sebou — V neděli ve 4:19
hod ráno rozloučila se světem

vážená krajanka pí Anna Neje

pínský choť p Fraoka Najepin-skýh- o

bydlícího v £ 1728 již 8

ul Zesnulá byla po delší dobu

charava a v poslední době stížeoa

byla prudkým zápalem plic Devět

týdnů zápasila nemocná paní sta-

tečně o život svůj aviak konečně

vzdor svědomité péči nejlepíícb
lékařů zdejších i vzorné obsluze

svých milých komplikované ne-mo-

podlehla Skonala tíS v

kruhu rodinném v neděli časně z

rána Pohřeb zesnulé krajanky

odbýval se včera ve J hod odpo
ledne na český Národní hřbitov

za přehojného účastenství členkyfi

spolků ku kterýmž zesnulá nále-

žela jakož í za účastenství čet

ných přátel a známých hluboce

zarmoucené rodiny — Pí Anna

Nejepíoský narodila se v Nejepíně

kraj Čáslavský v Čechách v roku

1849 a do Ameriky a sice do Oma-b- y

přijela za manželem svým před
16 roky Náležela k dámskému

sboru Boleslava £ 60 J Č D a

k loží Svornost t 71 F U A

Předčasný skon její oplakávají

zarmoucený manžel synové Jostí
a Rudolf a dcery Marie a Karolina

provdaná za p Obrna — Zarmou-

cené rodině projevujeme upřímnou
soustrast

— Velké oblibě u českých
těfif se výborné zboží

českého řezníka Cbas ] Taisícka

Jehož obchod nalézá se na 10 a

Baucroft ul A noí také rjf
Vždyť u mistra Pastička dostanou

nejen vždy čerstvé maso viebo

druhu ale i výtečné zboží uzenář-

ské u velkém výběru Hospodyň-

ka která koupila v obchodě tom

Jednou nepojde podruhé jinam za

nic na světě Zkutt tol 37x4

rm i i mm rt 1 "wr o --UM

Nedáváme ttampt pouze oa groceríí

nýbrž na všechno zboží železné totiž

motyky kracle hřebíky kuchyBské
nádobí hrábě prací ttroje atdTratóig f v sobotu dne 16 dubna'04 4Česká lékárna a pošta

SOlDOtTJ:
ťatxup 6c a ta &0c MUmps

Stampsfc

v Hnkolwrně w J13 a Dnrras

YtHíek v S boflln utr
Výborná hudba bud ťiílnkovall

Vslupni řáu S dámou Wle

IUI dáma Vxs

O příjemnou zábavu bude peč-
livé postaráno

K bojné návitóvě uctivě zve

mt vinou

1266 ]i2ní 13 ulice

Krajané kteří t venkova za obchodem do South Omahy

tají měli byte ubytovat! v

Metropolitan Hotel roh 27 a L ul

kuri vlMtoi cbvitlat mimý bmUmkf

A-Vlgr-

Qt 2Pap©£- - Holel tento jett řízen

podle evropského způnobu Pokoje jtou velmi čisté a vůbec

celá obtluha jett tt nejlrpšf Nikde nebudete lépe a levněji

pohoštění neb Papež maje roletou zkušenost vyhoví každému

a pak jest též výborný tpnlečník Z vzornou obsluhu ručí

ÍSA% iiS ° VGUST PAPEŽ

IJarvy
olvo
oleje
éúHky
8lil0ald

Vi zi cen v

nejlevoějiií
a strmené
jHkottl

Komenského ftlaniost— Vážený krajan p F W
Baodhaue zaměstnaný v úřadov-

ně okresního pokladníka upoután
pořádaná českými Bratry v Soko

lovně připadá jíž na tuto neděli
(Jiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiuiiiiiiiiiiiiiim10 dubna o 8 hod večer — Probyl po minulé dva týdny na lůžko

zlým revmatismem Nejprve usa
NellenM lknfl posílili k nSmn pflpra- -gram sestava ze 17 csei veimi

rozmanitých Hudební čísla budou vit svá kktrske předpisy
dil se mu nevítaný bost ten v cho-

didle nohy jedné načež se přestě
W Malý

český j
provedena po většině mladými

nadějnými umělci na více nástro

jích pěvecká čísla zapějí jak dítky

hoval do chodidla druhého V

pondělí ponejprv bylo možno p

CackleyBrosUandhaueroi podívatí se do úřa tak i dospělí Hlavně upozorfluje
ntdovny v níž jest (aměstnán Do me nt ooiiDeny reveexy toor výhradní majitelé

sud není p Uandhauer oplufi "Lyru' složenou z samých
Juckdaw a Piire Peterzdráv ale jest naděje že to nej

i 808 Hlckory al Omaha

i Krajané kteří potřobují tvá oby
dlí tnovu nabarvili aneb poko]

I novA vyluplll nacbf ae vií dů
1 vérou na nebo se obrátí něhot mt
i voborutoia víceletou JIŽ zkude

osvědčených pěvců kteříž te op't

Rilcy Brothers Co
VELKOOBCHODNÍCI

Likéry adoutníky
01(1 Mllltury Ityo — Diamond H Itye

N IJ Archer Itourbon

111H lnnium Ht OMAIIA

pilně cvičí a překvapí nás Smetahorlí již přestál Víme z vlattnl
ho poznání jak hořkým hostem §

novým slavnostním sborem —
ar _ _

jest revmatitmua a proto jíme Mládež Cesko-Brstrtk- é Ikoly pro
5 ast wu t
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiviiiiiiiiiiiiiin

Suniožit n kořalek

Zápsdní dodavatelé

Koéerlck Dnu ikottké kofalky

EtcaperaoBf a Vlrf inli bare via

Ucpsoldovýck Kalifornských via

opravdu potěieoi že přítel Band

hauer zhostil se urputného trapiče
vede několik nových zajímavých
her jaké př! víech dosavadních

levnostech se těšily vždy největlí— V neděli esrítil do Oroahy AIfftESÁft

'JESKÝCH SPOLKŮ
pálenekoblibě Mimo české proslovy očeslovutní kraian nái prof Bon

kááme téi řeč od nově zvoleoého 'Mfilt 3ffirrwSimek z lowa City Proí Sumek

superintendenta omažských ikolnzoáván jest vieobecně za výbor Exceltior Spríngt Mo
Dra Davjdsona t Topeka Kant OMAIIAného a zkušeného paedagoga kte MWollstein &CoSuivuS-SailB- e a Essent mínerainícti ni

rýt zná důkladné požadavky jichž který jtko vychovatel učenec

řečník te tělf výborné pověsti -
splněni očekává te od žáků jiz po
skončení studií na ikole vylil prodá vám gllon i #Doufáme ie nikdo t rýžích Čechů

nabude scházet na této uSlcchtilé

Til

"A"toilona"
Jediné tmerické přírodní katar!

cké vody

chtějí §8 vřnorsti ttíjdií nasver

claretu T&?r za 65ca zajímavé slavnosti

Táber Rebraska é 4771 MWi
odhí á pravMolnS trlitt ktfcloa prvou t
rtl ttloda mttlcl r xra b'1lo Tíf
rtlalD i Hrnrhk Vulld kontul l Hráula
tvíMiei Vt I'rbrt bkár Jihn l !!Virll
klnrk lihu kmrturikř liririxlít J Kohrmt
fnlHnl irlCJot Kruplft nkonl ilrtl
tt Ulk

réBKiklkyTrršll
odtfá trbtut iMlnoo mi'n )

kaMrni ctTrum fiwl'11 v tlnl Míittuvt
A bii l)ll'irťl U'jlt 14 ul ml

tobÍMlukrnS Krdllm (JhlrlmrM II a Will ma
ul t)inl-

- Maří VHlik ivm IIS I ul
állilr AnnNrřlnl!4lí)l IX ní B'ikln'1-

sitolm Proto pověřen byl čestným— V sobotu odebral se do
úkolem lby navltívil vyílí školymethodistieko epítkopální nemoc

— Máte-l- i ztpotřebí tlužeb

tpolehlivého exprettákt obraťte CACKLEY BROSv Couocil Blufft Missoun Valleynice v č 419 již 30 ul mladý
se s plnou důvěrou oa svého kraOnawa Denisou Carrol a Harlankrajan nás pan Ant Steiger ma
jana Fraoka Břeoa jenž vám

ImportM a velko-

obchodníci lihovinami

OMAHA NKBRASKA

Pžineste vlastní tvfij pluctr a bude vát ttáti pouze Goc

WOLLSTEIN & CO INK
622-52- 4 jižni 13 ul Omaha Neb

Jitel obchodu moukou a krmivem
rychle a zároveň" levně poslouží sir Krnll Hllok ll II II ul úimit

a přesvědčil te zdali žáci z vyl
lích Ikol těchto mohou s úpě
chern pokračovat! v dalších stu

na jíž 13 ul Jíž dávno jevily
Zejména ti kteříž se hodlají stěse na něm známky zákeřné nemoci
bovat měli by ae na pana Hř

četní přátelé ieho datklivě mu

radili aby se svěřil péči zkušené ♦♦♦ e
ho lékaře neí p Steigtr nedbal

MijdblIlM-nJ-Í tl Minku f liá I Omahy I vrnknva ji-s-t

upřímné rady té Teprve kdyi
stíien byl vodnatelností odebral Elegantiii zařízený HOSTINEC
se do nemocnice Jak se dovídá

me jest oprávněná naděje Že se

0 Steieer pozdraví což mu ze
Joa llíTodir již ir a lloward ul

Vjtofnf Krtiicnv "Csblniil" stála nt řenu Jako I bJIiM piva labvo
vá Sa ikladř má piii ta ncJlapM vína Joiuoí likéry a výborné doutní-

ky Chutn sákiiaik vlily po ruoa
í-- O Kojnou pHB kralsnb 1MÍ JOH NOVÁK

srdce přejí četní přátelé

KOTVOVyN?
tm UŠÍ BSlflMVI tnfAlf J fcAffcLLfcK JOIIII LIfIDER velkoobchodník lihovinamiVMe moM timí fcé M twiW

krnl Jml tlJk týttnr mJ!tku Promí-

tli Karx-- I Mrf Ha Mrl Vnitl UtV-c- í

rjisr Karís UzUil iAsci KtM
Tibor Kebramká Mpa é ÍHH Vt OW

™itiárt kn'1'iu J n1HI 4 ftvrlok V

mMil t tlnl pJW Hrwlm Knil J V

Kyr mtatknul K J Kr)'l klurk
A rn Sui k W Ku lOth tanker A r
Norík

ÍM Jsa líns ř S Rytíři 1'jtlila
othfri tri frhtiu (Iruhf Hwrtf HwrUtk

witirt v t bodlo rwíe t aMkuvé nlatnoail
v lfloTn VM Knrlr Kul Ilavolk
'la Hl4 M Htr K K Vrl Klím
IW4 tu i Hlt Autu Tarfoek M ol tt

Peép Kakal Tyrl ě 1

jdbfrí iri šrbt íWráí anUiCnl kMoVI
I 4ll a t pri'Hl nu-- í tlnl MtvS
Olurnfv-liftwwtli- f I nadáli v H)no
adllrtui 'hi I BiH dutino t'rnllii
f iMioa a aruna rt4—n Vrank Stijv
Hun I au mlatipliwla JIH Plfha Ikifi

oMt J Haif Tk hfUlí to MHt SIBlk
r r Kiipar W to II uokladnlk V V

Kaocl IMvao II Wr lwr najaikn Au

iorpaa Almon Hnkaaak Joa Hme prapo
nnH Balt nidřB r VJ IhurijT-ak-f

Bálalk J V Kaipar fp Ant
Valák rnlarriil fbor Ant V Sutk i V

Kar 4iirK Jo JImíra

Těl ieé Nekal v Omaha
odbfrl TSTaTldln anktsa katdoa drnkna
atrada maalot ar aé miataoatl I22S

So Itth tu etartMtta R Haralka taiamaik
Bod riMavar ll! Wllllaia Nt ita(k Aak
tuckf pokiadalk Jaa Kolitaf
Uber Hvětéa Hevé Uby é 81 JÍI

oihýwi it achta kaidoa I aadll! v naaial v

knd odp SiSmdnl ainl ťtadaadka Ana
Duda (tnlo Karla rnf!tklr eokld-Dl- c

Marta Vaniral Mls William tmhmúiem
Vllk karto Hl PupMitoa Aa

ftber Beleslara ě 60 iCD '

mltif ri --hM kaJUlo drukoa edíll siMri
v kirodal atol o b bod odp VfaloaSllt

pfwtaMlk Aaaa K rm)K pfadaadks Vlnri tn
lák 144 to la M oamtka Joaefa Ort

tajwnaloa rrantUk řaokS14 MaMhaSt
élmaicm Ant Hacfc I&l ko Skld-Dl-

MaHa bV S a william ni dotnrky ni
Jrawra Jelaa Jbor mmtku Ktallnn ttankk
Mana Bodaíak řroUk faark

Jedaa i maokfth dnotiUral nám jta mA t

— NejatarSím a proto také nej

oblíbenějším hostincem v české

Prtze jest bez odporu hostinec

řízený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem na rohu 14 a William

ul Přijďte do útulného hottince
toho kdykoliv vždy nejdete tam

četnou tpolečnost a za nálevaou

otmívavé tváře tttrých známých

pp Adtma a Prokopa Kdo v ho-ttin- ci

jich zattavil te jednou ten

přijoe podruhé zate neboť nikde

te ma nedottane lepšího 'štoíu'ani

ochotnější obtluhy Při hojném

odbytu nemůže být! Jinak než ie
oa čepu jett stále čerstvý řízný
Metzův ležák a co te týče likérů a

doutníků tu doetanete to nej'
zboží v trhu neboť Sloup a 1 „ml

iádný "šmejd"' nekoupí 33x4

— Krajaoé již jtou milovníci

výtečného moku Schlitzova a kte-

říž te chtějí výborně pobavit! mě-

li by navŠtíviti moderně zařízený
bosticec 'u Habru' a z rob 15 a

William ul v němi vévodí zná-

mý a oblíbený hostinský Karel

Chleborád ' Kromě toho poslou-

ží vám laramantní čárlí nejlepší-m- i

doutníky likéry jakož i chut-

ným zákuskem 30—tí

má na skladě

díícb na atátof universitě iowské

při níž není zřízena tak zvpříprav-k- a

jako ua př na státní universitě

nebrastké Při příležitosti té na-vltí-

proí Šimek některé osady
české sby v nich řečnil v zájmu
"Matice vyilího vzdělání'' jejíž

jest předsedou V neděli večer

přednáíel v Soutb Omaze "O dů

leŽitostí vysSího vzdělání" a nad-

šenou a přesvědčivou řečí svou

získal vřelé tympatie krajanů na-

šich pro náležitý spolek národoí

"Mstící vyíiího vzdělání" Po
dobné přednálky uspořádá prof
Simek ve Schuyleř dne 7 dubn

večer v Prague 8 dubna večer v

Lincoln "Kluba Komenský"
c črskýcb studentů

universitních dne 10 dubna večer

a ve Wilber dne 10 dubna odpol

Nepochybujeme ie krajaoé oali
v plném počta se sejdou aby vy-

slechli oejleplího českého řečníka

a oejneziStnějiíbo pracovníka o

povznesení a prospěch českého

národa Asi za měsíc odebéře se

prof Šimek na výzkumnou cestu

do starého Mexika Dovoli li ma

vlak čas a okolnosti hodlá před

odjezdem tvým uspořádat! ještě

fíedsku v Omne

stu fti yirw wfrf r™

obrátili neboť se nemusí obávali

že nábytek jich bude poškozen
Pan Břen za správné s uspokojivé

vykonávání svěřené mu práce ručf

Ptejte te po něm buď v čít 1262

již 14 ul aneb v hostinci pp
Francia a Vávry ]ixim

— Zajímavou novinku připra-

vuje Dámský Sbor Hvězda Nové

Dobyč 86JČD tvým příznivcům
v sobotu 23 dubna Uspořádá
totiž kalikový plet jenž toudíce
dle přípravoýcb prací bude jed-

ním Z nejlepíícb v sézooě

— Pofitmistr H E Pslmer za

aávitěvy tvé ve Wsshingtonu za

pomoci senátora Miliarda vymohl
na poštovním odboru 5 dalších

listonoiů a osm dodatečných po-

štovních klerků pro poštu omaž-sk- ou

Listonoši nastoupí místo

dne 15- - dubna klerkové ai někdy
později

— - Pěvecký Odbor Těl Jed
Sokol koná přípravy k akademii

kterou uspořádá na oslavu sletébo
trvání v Sok slovně v neděli večer

dne 17 dubna 1904 Zábavní

výbor sestavnje pestrý a bohatý

program jeji oznámíme později-Zati-

se chystejte!
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