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porného spolku Totil červený
Kulčer Stirn a moje maličkost

přinesli 'jame stanovy a dle těch

vypracovali stanovy ro nás je-

nom co se týkalo toho podporování
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ALBUM SVÉT VÝSTAVY

Každý kdo viděl světovou ko-

lumbijskou výstavu dojista si přeje
mí ti nějakou i n( památku něja-
kou na ní upomínku Každý kdo

ji neviděl dojista se rád pokochá
pohledem ua vyobrazení těch divu

I vykouzlených rukou umělou Pro-it- o

jsme opatřili pro naše předpla-- j

titcle pamětní spis American Jíe

'public který obsahuje hlavní
I výstavní budovy a rnimo to Atla

j celých Spojených Státu a mnohé

poučení kteréž v žádné jiné knize
j tak přehledně podáno není Mimu

to mužem nyní poskytnouti čte-jnářft- m

našim co prémii Album

výstavní a sice překrásná vyobra-Izen- í

budov a výjevtt z výstavy
a sice :

Zdarma co prémii
obdrží každý celoroční předplatitel
dva veliké sešity rozměru 10jxl4
palcích obsahující 110 pře-

krásných vyobrazení výjevu a pa-

mětihodností výstavy chicagské

Za doplatek 20 centu

obdrží každý kdo prvé dva sešity
za prémii zvolil další 2 sešity ob-

sahující též 110 vyobrazení a

tvořící s prvějšími úplný celek

Všechny 4 sešity zdarma

obsahující 220 celkem vyobrazení
zašleme tomu kdo nám získá jed- -

' noho celoročního předplatitele
i

Doufáme přijít! touto prémií
vhod četným raším přátelSm kteří
si chtí zaopatřili krásnou a trvalou

upomínku na světovou výstavu
TADT Vyd PoL Zfp

Chcete koupit harmonium ?

Máme harmonium (varhany) Ster-lin-
g

které rriftíem prodali ca cenu

poloviční Jest to druh Pearl č 18

t ÍilJUÍik cenníkr

ifardor Buslinell & Glcssncr Co

i L A DETI5F hlavní Jedn
1 (0UMIL lILUťťM M

líllO Killíí PrCSS Dťill-ftúdko- vý secí stroj

týdnech vypátral Iv vánmftm
toho roku přihyl Vojta Náprattk
a V J Červený tak jmne už hjlí

Styři í'eSi v New Yorku to jen
tři 1'rahy a jeden a Královťho
Hradce íekých Žida tam mohlo

tyt tenkrát 30 nebo 40 ty ale

jume a Čechy nepočítali Ani v

polovici roku 1N50 bylo ni ani

třicet tu jttme jeden druhého
v nedcli nivňlf vovali a při té

přflelitoHti jem ho zmínil že

kdyby jume mčh nikde mínto že

bychom ho mohli jednou týdně
nejít a Hpolecně e pobavit Čt

iinHKy vetiei onea o miMie: na

City llall IMace byl jeden bonti

nec majitelem byl llakuSan i

jeho manželka Leítka byli to

vzdělaní lidé Oii byl u vojska
obrBtem a jak jsem se dornakal
měl tam nějaké partiky nadělat
a muHcl vřít do zaječích Tam

jame ho každou Hobotu začínali
Hcházet V prvním poschodí byla
nín a piano pan Náprutek nám za-

hrál a také ná učil zpívat Při
druhé uchází byl dán návrb aby
jurne tvořili nějaký Hpolek a týž

jednohlasně podporován a přikroči-
lo e k volbě: předs Vád Pohl

místopředseda Čelinský pokladník
červený dozorce A Hubáček

Tajemníka si nepamatuji Na kus

papíru se přítomní zapsali bylo
náa 17 každý dal 25c celkem
♦ 425 a poplatky jsme ujednali
25 centu měsíčně Většina úd (i

bydlela v hořejší části města a

měli daleko do schůze takže bylo
zapotřebí nějaká místo v středu
města a to bylo obtížné neboť
mnoho platit jsme nemohli S

velkou bídou jsme dostali na rohu
Grand a Mulbery ulici malou síň
za ♦S měsíčně pro každou sobotu
tam jsme první naše knihy při-

nesli a údy do nich zapsali Nyní
se jednalo jak se má ten spolek
pojmenovati tak jsem pravil že

doposavád jak jo mi známo není

žádný český spolek v Americe
neboť jsem Híkolik dopisu v

Praze a Wisconsinu četl a není
v žádném ani zmínky o nějakém
spolku pročež navrhuji bychom
byli První Íesko-Slovanslt-

ý Hpo-

lek v Americe Nyní bylo jedná-n- o

jaký účel mi mtti ten spolek
mimo zábav v Tak jsme si za účel
určili dobrou radu udílet naíin- -

cftm přicháti-jfeí- d Ameriky a

chránit je před vyděači a také

T jí
r~v I

kračoval v nejleuíl svornosti až do
začátku roku 1854 a jak to oby-

čejně bývá tak to bylo i zde:

vyskytne se vždy někdo kdo zase-

je símě ducha nesvorného a pak je
oviem konec Nemaje žádného
zaměstnání odešel jsem je hledat
do UuíTalo vSak za nedlouho při-

jeli za mnou další bratří od spolku
kteří mi sdělili že spolek se roz-

padl a na každého připadlo #17

kteréž také poctivě obdržel Na
to odcestovali do Californie J
Sedlák J Urban Pr Korbel Sou-d- a

a Cížek do St Louisů Václav
Pohl Jv Dont a J Liuk do Mil-wauk- ee

(červený Krajané do St
Louisů odcestovavší byli později
zakladateli spolku Č S P S č l

Poslední úd new-yorskéh- o spolku
kterýž tam zastal (Křikava) není

již také mezi živými"

Zkuste to nyní
Nvotiiln si Ui me atátl a J(tS i dM£ vím to

dobři' mAtc-l- l kM natnanl aneb jakoukoliv
nnmnc krfnl praní m b plicul I)r Klng' Nrw
1) cverT prciil oncliotlnAm kakli a nBHtoftil-ni-

JeKt xarn'nn pooytnoiitl olovo anrl) ae po
nix vrati Trplr--i tihpkoi l ho by tl
tím pravým lékem a John uCivAnim donhujl ry
chleno a aplnelio (tordraveiil knote Ubi v na
rkooiku na nli vywihn a pNavAdti-- an aaml
Juk dobrou vřel Irm Lln v na akntilku adarma
uOiodmn A Co lékárníku vOinassa Vtlké
lahve aa aoc al 00 (3)

Kile je člověk

trpící Interní a ledvinovou nemocí aouebotl
nmnl jukf nikoliv rfixloin neb I rnkem rknío
ním iiliiilkoin atd M eben IhcIihi vvhnlcn
bytí? Moji "vfdoii" Je vyhojli vtilino co v li

neo K vytiiijetii Jcnt iiiavtiiin iriiiiiiíii'iii umo
leíenl jsou auliy aby o 7n boviily zdravé Zn
kuirié kuH oku guplitlim f 10 které luiij nlfllel
iicnilfi Ctuia pouze HKi
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Pozor 3íčlničané

Zajisté že Jest každému Cechu nejmi- -

leJSÍ pnmiUkoii spis pojednávající o Jtdio
rodném míslň v Cechách Pro krajany
z okresu mělnického niiime na skladó
krásnou památku a sice spist
"Královské vřnné město"

Mélník a okres mělnický
vkusně tiHlěiiit kniha o (KM stranárh 55

oliruzy a mapou okresu od Lud Boelraia

iiiiiiu in niHiinnu niwtiijr lín iuiiiiito
Knilia lato olmiilmln dlklniln iimili rn
lého okresu nuMnického dějepisem ttW

hoi a králkvmi tilinami Cech oil nel
nt nri [cli zniitnýťh dob až do dnešní dohv
řády městskými a obecními všech olxia
mim v okresu mělnickém životopisy
Vhceli vynikajfclch osob att
Cena poituu t} 00 Adresiijto:

rOKUOK ZÁPADU Omaha Neb
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loT a my Jooio pouknJama na iNn(
! lnut"-I- I aitl trívní aarnaiio du ml oilmtil plonlca milota Jan odlroobovat krojldla botky a
inoot páko do uda aby M trJ doUI do roTnovKliy mí ta piko aaoi atmj na plno

O dalal iodiobDotl katalog a oujr dopliu al na

%tóm xiie jí Ing ťress Drill

Prasata

Pmssian
'PBUHEÝ

Nupomáhá
Čitf krev

Jet to

proti vepří choleře
My aaroťujama

vrátlma pnl pakli

D Hopkins
Odvolajto aa aa Hbraka

oil&U ťwto lllta pH budoa

nehynou na Ycpří choleru
pak-l- i jim dáváte

HogGholera Remedy
FR08TftFbEK PROTI CBOLKRK PRASAT)

tráveni—UJržuje iatudťk v pořádku

nejnovřjíí a nejlípe připravovaný lík

tanto protř k la vjliM vi pfl clolara auab
a ponifti dla pfdplo Vjrílil a

Sc Co umaiiu i

IUvIdk aad Eibaoga banku

se dvěma řadami plsťal každá o 2}
oktávě Obyčejná cena je $7500
My mužem jedno obstarali
mu z našich příznivci! za cenu polo-Ivič- ní

totiž ♦3750 Není to unad

nějaké harmonium a druhA ruky
brž zcela nové přímo t továrny a
ovšem že zaručené Katalog ? němí
vyobrazeno a popsáno zašlem k pře-

hlédnutí na požádání
(tdtb-t- f) Vyd Pokrcku Zipvia poaUny é' ka obilníky a BáTody (l2TBm


