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Obdrželi jsme vypravenou knihu

"Janošík kapitán horských chlap-cév- "

román to od ( Maršalla-Petrovskéh- o

a vydaný sloveriHkým

časopisem "Slovák v Amerike" v

New Yorku Kniha úpravou i

obsahem se zamlouvá Líčit? se v

ní zcela v duchu národním příběhy
Janošíka jenž jest téměř hrdinou

lidu slovenského Před dvě stě

lety když lid pány zemany byl

utiskován a také Janošík od nich

mnoho nespravedlností ústrkft a

křivd zakusiti musel vzchopil se

tento a sbromáŽdiv kol sebe druži-

nu mladých odvážlivců i a úroky

pánům zemanům splácel k chudým
co nejlépe se chovaje a utiskované

v ochranu bera Kniha jet o 235

stranách vyzdobená illustracemi E

Nádherného Objednávky přijímá
"Slovák v Amerike" 120 Kast 3rd

St New York

Každá rodina ve Spojených Stá -
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Virdav Pohl ivol#n tyt přf la loa
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pr&Mboni tlhol vyotoopíl řtdda
Pohl a k ra loati f4o ! ! pMtom-afe- h

oznámil olovy na lianjmi: 'Ol
dno4nlhn duo (onto pdok noiUá
"Čoko Hlovank4 Podporujíc! ífpo
locnoat"

Ti jil opotu o mnou o rozvoj i
opravy pracovali byli oI prvopo
atkn náolodujícf Dva Hu&kovltf

Joaof Malf dva Itybínové syn a

a 0U0 dva Vodičkové Hynek a

Franta Jakub Mottl Jan nmorha

Jan Duban V4 !av Pohl Km Denk

Václav Moller Jan fiilhičrk Gril

Stucbl Jan Vojtech Mafek Jooef

Majřr a Václav Vanécek"
Mtafeofk oddechl i a bylo poio-rova-

ti

2e dávné vzpomínky vzruiily

jej Za chvíli pak pokračoval:
MNul tak vznikla vlaatnA veliká

ta naSe Jednota Neboitík přítel
Pohl to byl jenl jména propůjčil jí

podle vzoru spolku který v r 185!

v New Yorku jil stával Spolku
toho Pohl býval clnem Spolek sa

rozpadl viak Pohl zachoval si jeho

stanovy a ty nám přišly velmi vhod

Předseda oznámil pamatuji ae jako

by to bylo dnes: ''Přátelé tak ode

dneška ca čtrnáct dní budeme dávat

vkladné 12 Jste a tím spokojeni ?

A pak si zvolte výbor na stanovy
tři to na vypracování jich" Výbor

byl zvolen: Denk Václav Bandbauer

a Hynek Vopicka Scházeli jome se

u Pohla stanovy vypracovali vy

fiatky hlavní podle stanov prvého

spolku českého jení založen byl v

New Yorku vzavše Dali jsme je
tisknout ale v cité tiskámé českých

značek ovšem tehdy neméli a tak

když ty naáe první stanovy vyšly
munili jme akcenty přidělávat

Podpora obnášela dle rtanov tich

$2 týdně však vedle toho zahrnuli

jsme v ůcel také podporu hmotnou i

mravní radu a pomoo přistěhoval

cům do St Louis zavítavším První

člen jenž nám bned v prvním roce

trvání zemřel byl Jan Stuchl ze-mř- el

na choleru"

Bandbauer byl členem spolku toho

do roku 1855 kdy vystoupil a odejel

do Floriaant as 15 mil od St Louis

Později však se do St Louisů vrátil

opět a znovu ku spolku přistoupil

opét činné zasahuje ve vývoj téhož a

společenského života tehdejších dob

vfibec Bandbauer to byl jenž nad

jiné vynikaje tím že velice byl mu

žem aeétřlým rázným a přičinlivým

prvni a hlavně se přičinil o úplný

převrat v organisaci jež stala se po

tom základem snah avobodomyil-nýc-h

Súčastnil se tél zamýšlených
oprav kdy povodní Č S P Spolec
noBt přeměněna jest ve spolek tajný
i přiciňoval se vlivem svým aby
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ohledu lvi zachován V dobách
'těcb prvotních snahy a atatečnoat

- rrf # !) nw# t#f tM'l
! ti'fnf f ftffif f 4 ftmiťUtnf Ml

) P"i f' pv I ( mI ťirul
tli fcUfn i' ntt I 'I (r (i M

[ ♦!# fii (# vo fWn
( H #W-- 4 l fl Ir4 )♦ l

V Irvl pkJr-- v M-ilk- i )U
mOIh tilla '(V fcfaVf li!#ffl Mt"tiř 0"'t

f jlMi fttmf lpi4
' rl''l M"I li

n( #ntnff kkam nJ M

Uf:H f ř- -íl ik riH (Vní
M !m tf ' tyVrnl i Vfwmtf I M

I O Mtl lrtlrlt ofíw tltV
f lir i VMtirafr 0rrtwa0
In Mil jtl-iJn- w Jí í f f r k a
f ílmi ifl k V fn'"'
it#íh rt I ! a H4fi'k I

l ll # f Imh #W( I )!
ftf# I' ! MW mSlíM
MrMl - II lHl#li ffVt M
iikt - pVt fi ti m I(k a moji

T-'- i' ?! v rnftf ) J- -l4 U
JM f ) tfitt ("Mil lil

Itr IVIrř Katím

rihrinl vartíknutf j choler

I i' íi ní i 1

't nl h'Uru Viř co Jřt 0
tu Uti l%l tl vil dávek iro
Mé frm V kiJU libN J( to

JC"t t cUck I)V llbrf foal
Wo 40 ku ň CVn M00 i libru

Vmh vAt n C U Křknřte
mu lkirnfku ilj ho blJlrul
in tiAoJ v kťdm ttllčku
m Kltoni tchrinka 131 Office

Kxcl)rgd Ul ijí Ha Oinht

ni 1 mm Kmlib (

Ušlmiiutí hodno!
DudU hYadilt

íimltlt potřthoiat kúlyt
lete dmul cyro4 k4ir Jakol fewlrovj
in n íi'lrnini nékluly tm tf to cny
t4 n Itffn4 T tt erár ktlv A4e kut

LpAi lin'li'1 s bliho cnlrn I J limo na-

hý 11 tclt-- a vmt na plín Na tintfal
jta al t Nebrank Ihipiile tt pro
niky t plním navuiicm

OMtranlr ůc Torl
UM n Jvi'ifh nil v toverním MichlKanu
rul! mi kiuii kúia deun i lUiitum

tafkjr ílndcl mavchni papíry
íví vte áo oixíru ttavnbniho mata

rlálu patHuf prodiine iraa
InIMl velkoobohndni fenyraut) Tm iMitiuo putKytnele-l- i nm titij
iť ZvlWlnl KiKirn(nl vfnuj" moliml-á-

ot fTcncrtikfch alllanci a Jlnfcb ro
co 8(Mlk6 ktH obli uMfit H)iiix

Jníon Lamljcr Co Winona Minn

i pIMcjtmltlt m o tomto lina tMAr

IVíibniHto ml
cré brány ovnrívaře uklíreře kuku
řice pluhy rýl-- motyky sekery

a koity pomoci

tHICAGO TOOL GRINDER"

Jcnu a nopt :

C HOV MKO CO

jHukvon 8u AMIi ave Clilcatro III

datul dxkorasa — mutrouní mulbr Mtjbr

wiasoi vangnjou umnou' araJlMM tkmirmtut tuK M deWd prM
STUDIO S02 80 3rd St

[r
CBJAR II A PIUS IA

A M K 00 Koín ítvr-AfxÍ- J(

l'oví vri'k
ruímif na 2 rliy Vyrovna-
li M! Jíním ki r aul 7A

mnoho rokíl i
Ví dovfifl Mr laiiid íiNlIni vvralillfl
Iiaujláine íttoltí vám k prohlídnuti Uk to
p liýl vraceno pakli M noslihulálo uko-- í

x Jaké jo iiroilAvAinn a taj nlnliinn
ky olre'y (Vnuik gaikim a miloali na
loti alnu Kiarma ioimjo— in

KEB nro CO Ualaiabai Ohia C H I

]lti vyléřpna r 09
dnorb I)H lioiita-- 4

m

Iiámim
ZdriiCi'!!
k ro knl-k- u

Tt RcktrKikfl
lAav „Hifi nMmmtliil
" — — -r r

UÍ0U5E prUhováa do 1M Vabaak At

i
é

r

r''

u

t
?'

i

9
4

i

¥

v

V

I-

Uk Wliffífrli VjtUdkft ři# í
jiní nt ptU ttkttfinim v tomt tlli
JaťU fiajfltlf rgrii4i řkl
jíl lomili l lakliltll Jel Vt

f tt! k ý VkUf IUrIh irř y Onma
Nob T)l enxlil # 1'MitrMt
V UřAakám křaji 1 1 ln t
do Ameriky a ?)tíloI pln tulab

t nadljl ř o!brt Mroo

Jo Ht I)uiati kdtl tou 'Atv i)J
řlí( b)la Ík4 Oaa U Voloé JfliO

niiorj inahy i4Iit fakly mu

[MtDě krijtna i tiřtrvtlo dlouho
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jaanřjil papratek i v doby ty kdy v

Ktw Yorku první ceaký apolek

vmikl fftbeo Viak nechrne vypři
včti stafecka jen! na t&H avé jcfitS

dobrou pamřtí vyniká a v upomín-

kách na dávné ty dohy u vidomf vy-

konané povinnoMtl jediné nalézá oď

mřny jediné ůtéchy
"Chcete vídti jak vlantné ten

aáA první ieký gpoick v St Louímu

Mo povstal ? ťrviďn pokud jft

víra však v Americe nebyl V břeí-n- u

roku 1854 oeňlo se nakolik Čechu

k poradě o taloíení ceiikého spolku

jenS mři ponkytovati podporu v pá-

du nemocí a podporu přiHtebovalým

krajanům Spolek mři být pfivodué

více katolický což a náhledy mými

ho nearovnávalo Předsedou byl

Fr Níkerle a tajemníkem israelita

Ant Neuatadt totií v první Hcbftci

Přípravné práce táhly ho a2 do dub

na Tu přišel ke mné jednou za cle-

na ji2 přihláSený Rybíu i vyzval mé

abychom £li do toho prozatímního

Volku jeni míl nice již 60 ftlenfl

přihlášených ale vstupné jeřtů 2ád

né určeno nebylo Schfize odbývaly
o hostinci Jak Mottla a upolku

vdeobecné říkalo ae prozatím jen

"Beriíuiiký apolek" Pracovalo ae

jen dle prozatímních pravidel Vzdor

tomu vitk Neuatadt jii chjHtal a

připrav sval prapor a Nikrle zlatník

odznaky po 12 ad upolku vlastního

nebylo V pokladně nio a jii fangli !

Tací junie my vždy Mottl konečné

nerad apolek tam mčl a tak jame ae

odiitéhovalí do sladovny do blízkého

pivovaru kdť2 tiedíce na pytlecb ae

aladem projednávali jsme pilno úéel

a ulanovy nového upolku Tu byl

jiem jii v proudu neboC pozoroval

jmm Je rozdélili iHme ae na dvé

atrany: katolickou a avobodomyal

nou Odtud také vyHvétliti lze at

zdlouhavé kroky přípravné jií pro
to ?e mnozí chtéli udolat z toho

polek výhradné katolický My na
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_____ nikť rúlio x Báatadoviilcb vlkoob-ni- ki

ktxřl JI mail alála naiklaiU:

BICUARDHOM DUDO CO — Omttha Neb
K E IlItDCK k CO — Omaha Neb

H T CIARKB MICU 00 — Lincoln Neb

1I0RNI0X IIEKH fc MoRB — Sloni Olty
MďlKE YOX — Atclilxm Kana

C1IDIWIIILL DRUO 00 — IluriliiKton la
WOODWARD VAXOS CO - Kmiaea Olty Mo

OLNKY fc McDAID — Clinton la
W A HOVEU fc CO - I)'iiTr Col

LYMAS EIIKL DKUO CO MlnnaapollaUÍBII
81'INIt fc KEYE9 DRUO CO

K0YE8 UROS fc CDTLER 81 Paul KINN

RYAN Dlino CO Bt Puil Mina TIIE
aneb od

ColitUril Itirks & Co QCCT
j
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pointu III

linuKsir VI1ISKEY
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