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Češtině a úctu k tobě? Čeiké
Ženy zdaž neozvete ie? Dovolíte
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aku
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lečoě
anebo alačíli bychom
kdybychom chtěliK Vím že to
jedná o věc obtížnou — ale což
obtížněji! věci nebyly již vykonány při dobré vůli a ipolečném
l
úsilí? Proč Němci v našem
avé
dovedou li vydržovat
Školy a proč to dovedou církve?
V O A le kdoti ozval že nevidí rozdílu mezi těmi kteří navštěvovali čeikou ikoiu a mezi
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Zarazila jtem
vůbec nedottalo
e nad těmito alovy' jtem aice jen
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Pan Hivlata i starý pan Dorecký
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záležitosti
dát
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Ve školní radí Je veliká většina
Čechů a myšlence zavedeni Češtiny na veřejné Školy byli by přízni-v- i
i Američané
poněvadž v naučeni češtině kynul by mnohým
prospěch aspoB finanční ne-l- i i
duševní
Je potřebí jen rázní
a
odložit všechny osobvystoupit
ní záležitosti jež nemají být! míšeny do jednáni tam kde jde o
čest a dobré Jméoo nás všech
Končím doufajíc že příští do
pis z Wilber přioese již potěšujíc!
zprávy a očekávajíc která žena
ozve se proti "krvavému Čteni"
proti němuž my míly bychom vystoupit už jako matky S pozdravem a v úctě jsem Vaše
Marie Uecková
i

pro Omahu
Nejrozšlřeoějšl zdejší denník
aoglický "Omaha lJee" připravuje se k vydání zvláštního novoročního čísla které bude soudí

Obrovská reklama

dle příprav skvostnou a uměleckou ukázkou rozvoje pokroku
obchodu a duševního vývinu metropole západu Omihy Dudo to
jubilejní číslo v němí věrní slovem a obrazem znásoroěn bude
postup jaký Omaha učinila al do
dnešního dne
Vydáni bude illuttrováoo četnými jemnými obrázky a pohledy
Ku
na čelné budovy omaltké
kaldému číslu ptilolen bude veliký celkový pohled na Omahu
ptačí perspektivy velikosti 17x33
pal jediný tprávrý a podrobný
obrn toho druhu jtký kdy vydán

šeitaácl ttrau jubilejního
byl
tohoto vydáni loovtno bude přehledu a rotvoji nJtta po ittáata
obchodní ilavebut ikoliké atd
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