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Vlivy okolnosti a poměry Jsou

mocnými £ inHely proti nimi lělko

jent zápasili — mail Jojí ti na ne-

odvratný ten konec le netnatane

aut ta potomkAm jen pouh 4 upo-

mínka původu Ale k Irma hni-

ti se úprkem ka konci tomu? Zda-lí- i

nebylo by to znemravněním

poklesnutím zvrhlostí a úpadkem
na něj! tak často se slěluje?

ale tilonofický niřek tnto
vjchilí i kruhů které pokládají
e Lýti povolány jménem celku

mluvili a tatím v kruhu vlantnl

rodiny ubijí ducha cenkého více

Jiných A uki nelte ne divili ie

tiky mravok&rce obyčejní cíle se

mine i kdy! ulov pěkných upounU

byla Lid proetý nevida příkladu
kde prvními

uí
býti měly „„I

vou m vede a! dojde na případy
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Pak honem uhání ne mýdlo kar

t42e a jiné aby dobrá pověst Jmé

na íeukého ne omyla ale potdě jií
A oheete vědřti oo přimělo mne k

napnánf těchto řádko k této pra- -

obyiejné již lamentaci? Nuž po- -

a š 1 v VI t
vím varn vo viane poiu van na
16 viadukt který! ne v době- - pří
toranó opravuje a podlahu jeho no-

vou taméAuje
Vidlt potorujete tam ty pouta-

vý? Aby ta bílého dne jatu nevi-

děli!

Ta jedna tam drahá ba více

jich a kopa dítek tt nimi Jaou!

přímo typioké to poutavý jež uvi

díle na každém 1 ebevtdálenějiím
požárniští i a mnohé "boxny" A

ve měntě ! A jak hbité jim
jde ta práce od rukou trhajíce
prkénka t porouchaného viaduktu

jedno ta druhým
Dělníci citincí e umějí že sot-

va ponuří klánt prkna nová Aby

ie neamálí

Jíle opět mihl m pravý koumo-noak- ý

Šátek na hlavě postava ženy

tnova te nahnula a již opět něko-

lik prkének má v támeře A jak
dovedné oama ni je odtrhla

A po příkladu matky dílky rov

něž poupícbají aby co nejdříve jen
aehnaly dříví na umu t měatnkého
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tentokráte budeme pracoval před

k i in a ciciny a le jil nyní amotný
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V zájmu vlaniní cti a dobrího jmé
na ÍJftliA aniffítkýcli neamíme dM

utit žádné polviěatoli a ne ďiko

natooti

Jedná ee tu o ěátku H-70- 00 jil
iinie t%'irn eeimaii a tu vy

or doufá le vzdor líněným po- -

měrAm kdyl jdn kaldý dle evýrb

proxtředkA přispěje povinnou hřiv-

nou ku zdaru výstavy že snadno

cátku tu seženeme a dílo naie ta--

istíme

Výbor co nejdříve roteíle sběrací

listiny pro garaněnt fond a tu nechť

každý vzpomene své poťinnoli a

přispěje dle možnosti zaroeiti po

třebný obnos vlastní obětavostí —

DokaŽmesWtu Že ten lid cenký zde

v Americe dovede chápali dAležitý

význam vážné a dflstojné práce a že

v obětavosti své nezAstává posadu ta

krajany ottatními

Naře americké oddělení co so lýěe

výstavních předmětA rozděleno bude

na 10 ftkupin a to: 1) Emigrace 2)

Hospodářství 3) PrAmyal a práce

4) Školství 5) Spolky (statistika)

C) České písemnictví (žurnalistika)
7 ) Umění (malířství a sochařství)
8 ) Divadlo (hudba a zpěv) 9) Pa-

mátky t občanské války 10) Čes- -

ká tena v Americe

Pro vSechny tyto skupiny bndoa

zvoleny odborné sekce jež ihned

vstoupí v utký styk se spolky i jed-

notlivci jež v té které skupině vysta- -

vovali hodlají Veškeré dotazy in- -

formace a podrobné vysvětlení bu-

dou ihned každému na požádání

zaslány jakmile
'
sekce zahájí

svou činnost Přistupujíce takto k

dílu významnému klademe jeStě

jednou viem spolkAm a vlastenoAm

na srdce aby každý dle svých sil

podal nám pomocné ruky neboť

cae ji! rychle ubíhá a výstava tak-

řka přede dveřma Hpoleěná práce
všech vrstev našeho lidu bude nej

lepším d&kazem naší národní vy-

spělosti

Spoléhajíce se že a námi ochotné

a horlivě pracovali budete ka zdaru

zamýšlené výstavy prosíme byste
nám co nejdříve přihlášky avó ta-sla- li

jak míníte se výstavy súěastni-t- i
a ji hmotně podporovali "Na

tdar f"

V Chicagu dne 18 září 1894

Jan Pecha předseda
J F Krěil místopředseda
F X Pergler ůíetník
Jan Spěvák 1 tajemník
Jaroslav KoSuř II tajemník
Rr Fišer pokladník

Přihlášky a dotazy taslány buďte
na Jana Spěváka 314 VV 18th Htr

hází na vepří choleru—— ďlUTklI II —— —
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Mitne odtud u í lnu kdyby ta
ednotlivc netrpll vidy hned ce

lek J

Národopisná v 1'raxf

r 1H9

1'odnikárne dílo veliké dAleliWmli

dílo to je! má ukázalí krajanAm
naSím jak Čechové američtí nejen
uchovali nvftj ráa národní ale i ne-tftut-ilí

pozadu v r&zných odborech

práce ta národnonlmí jinými

Zthajujeme nvoji ř i linout heek-m- :

"Co erdce pojí moře tierutdvojf I"

Nuže vyplňme toto kránné hetdo

mužnými skolky tavěťme v tomto

roo Žitot nií dAttojné práci a tak

ia!1ia i%tAi latium A rrr naru Íi1áj4 nA
1 ' '

moře jež ná dělí fxi drahých bratrA

HlovanA Jume krví krve jejich a ta

čexká hrouda tinícerými elzami

skropená a nencetnou krví uaíich

atA ta právo aivobodu tbroce- -

'n& a jeut jediným odkaeem naSim

sta byla jet a bude naSí býť nám

byla trhána a tupena třt-oa-i celým

ívětem

NelvítSf národové ktenli nod tíhou

osudu a takřka tmiteli povrchu
temě avíak malý ten národ četiký

ten přesál ty největfií a nejkrutěji
bouře a přece neudolaly jej ! On

atojí dosud — hotov k boji ta právo

jeho proti uveřepým nepřátelům
Jm roztrouSeni po celéir téměř

íírórn avěté vlawť volá nán pod je
den prapor abychom ne pomal i v

lince a aíle I

Úěel národopiHné výstavy jeet

janný veliký a vzneSený i Velká

mySlénka volá náa vSecky rodáky k

5innoti jež cenkérau národa při-ne-
ae

blahé vtácnó ovoce Výntara
má každého přesvědčili že v mina-loii- ti

a v přítomnoMti kultura ěenká

jet avérazná že lid éeiiký jest lid

tvláStnf tvořící národ od obtatníoh

dobře rozdílný

Ona má ukázat vtdélanému avětu

že nikdo nám kulturu nepřineil do

vlaHti aoí Němci ani kdož jin ale

že národ čeako alovaniiky mél kultu

Ano těm utrhaěAra a proradcAm ná

xwt řPSkébo má býti jednou pro

vidy potupná tbraň vyražena s ru- -

ky a taAíapána v bláto ta nectná
altna potupy jil po nás plvali!
Nechť nonoudí neatrannv a novo--

laný národ náíl — Teď jeat řada na

nutě laiadka itřy rrwki rTcbi mm rl"0
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pobřeží Texasu ! 1Stehujte se k

Nejzdravějsí a přírodou bohatě obdařený kraj v Americe

íeských rolníka ihned v krásném f '
20000 akrft umístěných v jednom V? %

Chci založit osadu asi dvou set
bohatém kraji pozflstávajícfm t
nejlepfiích okresft pobřežních

Poílnebí a zdraví jost nopřckonntelnó? Zádnií hiicIio ! ZuvihI- -

9íivAw%{ tian i 4 Jiatia f Attl ti A lí4a il til řfll 4if -

iltlinui lišili urna t hmiiin HiTuituat m n ir n inu ui"
zima! Dcštft napadne prtimřrnfi od 4 do 50 palen !

Cena $5 do $8 akr
Čtvrtina hotově — ostatní na splátky na dlouhou dolin

Nyní lest ěaa sem jiti neboť tato krajina se oshzuío rychleji než'
kterákoli ěást Ameriky a ceny stoupají Pisté o podrobnosti a usaďte (

mívi jr-n-i uAai

pozemkový jednatel

li
se v nejrozKosnejsi času sveia
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20000 akrů

od í#G do

na 10 roků k splácení

HoiiHlon TťX Iiox 144

pozemků lacintf

#700 nki%

na 7 procent úroků

sem na tyto pozemky podívat

V
t

majetku te atarého pošramocené ru po vidy avoji vla-t- ní rázovitou

ho viaduktu jehož polonhnilá a vě- - bohatou a vyupělou a že s této kůl-

kem aeSlá prkénka tak výteíně ae tury namnote čerpali národové jiní
LepSí místo není k nalezení — Bohatá puda Dost ryb úst Ho u i

ptactva víeho druhu Vyjednáme jízdu lacino pakli se od 40 do 50 j
najednou sůěastnf Chci jen Čechy mám jich ul pěknou osadu zda

v Pierce Piíte mi chcete-l- i ae

hodí Hnad béřoa i je jen na pa--

mátka % v upomínka na nurou tu '

rachotino
A kdo Jnoa ty ženy kdo ty dít

ky? Na památka přeo ttaoilo by
1dno nrkénko — naneivýi dvě ale

— celé kAIny to ml nejde do
O O Wfillfituler
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