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Cesko-Americká vydávací
spolecnost’ v Baltimore, Md.,
utvorena byla 29. ledna 1909,
když podíly upsali následují-
cí :V. J. Shimek, 932 N. Broad-
way, F. C. Novák, 2214 Jeffer-
sou ulice, Jaroslav Smetánka,
800 N. Broadway, F. J. Pint-
ner, 918 N. Broadway, Fr. G.
Supík, 2225 E. Madison ulice,
V. E. Kalous, 2227 E. Madison
ulice, Fr. švátora, 2227 E. Ma-
dison ulice. Karel Ledvinka,
710 N. Gay ulice, Jos. Kaprá-
lek, 1709 E. Eager ulice, A. K.
Wiscott, 102 Old York road,
F. J. Businský, Jr., 900 N.
Chester ulice.

Podílu upsáno bylo 33. Zá-
kladní kapitál stanoven byl na
$5.000.

Z prvních podílníku techto
zemreli postupem casu: V. J.
Shimek, V. E. Kalous, A. R.
Wiscott, F. J. Businský, Jr.

V první schuzi zvoleni byli
reditely: Václav J. Shimek,
Frank C. Novák a Frank J.
Pintner.

První schuze podílníku ko-
nána byla vc. 932 N. Broad-
way v lednu 1909. Predsedou
zvolen byl V. J. Shimek, ta-
jemníkem Jaroslav Smetánka,
místopresidenty zvoleni byli:
Frank švátora a Frank C. No-
vák, pokladníkem Frank J.
Pintner.

Ve schuzi cten byl opis a
charter utvorené spolecnosti
dané dle ustanovení státu Ma-
rylandu príslušnými úrady 8.
února 1909.

Ku provádení prací tiskárny
zakoupena byla tiskárna Fran-
tiška švátory v cene $750. Pro
obstarávání právnických slu-
žeb zvolen byl právník Frank
J. Pintner.

Prvními delníky tiskárny by-
li: V. E. Kalous, Alois švátora,
Jan švec a po mesíci pri jed-
nán Evžen švejda.

Prvním redaktorem “Tele-
grafu” byl Rev. V. Vanek.

S vydavatelem “America-
na”, F. J. Svobodou z Cleve-
landu, ujednáno dodávání prí-
loh pro “Telegraf” týdne.

V dubnové schuzi Josef Cou-
fal získán byl za jednatele mí-
sto F. Kašpara a Josef Bezde-
ka za výpomocného redakto-
ra.

V téže schuzi rozhodnuto vy-
koupiti pro “Telegraf” písmo,
lisy atd. od Karla Vinklárka,
majitele “Neodvislosti” a ten-
to zamestnán v administraci
“Telegrafu.”

Ku konci roku 1911 byl vzat
do ucení Frank Hradský, jenž
v dubnu po vyškolení svém pri
pocátecní dolarové mzde vy-
pracoval se casem na rídícího
tiskárny, které místo zastává
až do dneška.

V prosincové schuzi jedna-
telem ustanoven byl Josef Vik-
tor, jenž nyní jest obchodním
reditelem listu.

V ríjnové schuzi roku
1910 jako klerk tiskárny za-
mestnána byla slc. Lena No-
vák. V cervencové schuzi no-
vými podílníky se stali: Anton
Hrbek, August Klecka, Josef
Vališ a Josef Velenovský.

V breznové schuzi roku 1915
usnešeno, podporovati zvláštní
prílohou kandidaturu pana
Klecky do úradu mestského
radního. “Telegraf” vytišten
byl v rozšíreném poctu a zasí-
lán po 2 týdny ceskosloven-
ským osadníkum.

“Telegraf” sázen byl v tis-
kárne na rohu N. Broadway a
Barnes ulice. Noviny tišteny
byly ve sklepe domu na stroji,
který musel “pohánen” býti
rucne za mnohých obtíží a
ztráty casu. S tím bylo tiskár-
ne boj ováti až do doby, kdy v
roce 1924 zakoupen byl dum
na rohu Ashland Avenue a N.
Washington ulice a závod pre-
stehován do tohoto.

Po ružovém lícení Dolana,
jednatele sázecích stroju “U-
--nigraph” a uvažování výhod a
nevýhod tohoto, Vydavatel-
stvo rozhodlo koupiti Unitype.
Ku rozhodnutí prispely též ob-
tíže, s nimiž pracováno bylo
pri zasílání prílohy z Cleve-
landu a jimž novým strojem
odpomoženo že bude, silne ce-
káno bylo. Vydavatelstvo roz-
hodlo se tisknouti prílohu ve
své tiskárne a rozšíriti list na
osm stránek.

V lednu roku 1917 prijat byl
Václav Hradský za týdenní
“královský” plat $2. Pak pri-
jat byl pomocník Frank Há-
jek a pozdeji Jan Janoš.

Vychvalovaný “Unitype”
cím dále tím méne se osvedco-
val. Stroj dán byl “do pense”
a místo neho koupen sázecí
stroj “Linotype”, který pracu-
je až do dneška.

Zamestnanci “Telegrafu” v
roce 1932 pocítili zavládnuvší
depresi any mzdy jim sníženy
byly.

S heslem “Do tretice všeho
dobrého”, vydáno bylo první
císlo “Telegrafu” 20. února
1909, v dobe výrocních pamá-
tek Abrahama Lincolna a Jirí-
ho Washingtoha.

“Telegraf” prvne vydáván
byl v Baltimore pocátkem 15.
cervna 1889. Zanikl tehdy ne-
tecností.

Po zaniklém “Telegrafu”
vydávány byly “Národní No-
viny.”

Po zániku techto pristoupe-j
no opet ku vydávání “Telegra-j
fu” a pokracováno s ním doj
dnešního dne.

V provolání v 1. císle “Tele-
grafu”, 20. února 1909 stano-
ven program listu slovy:

“List náš bude nestranný, *po
zpusobu zdejšího amerického
listu “Sun.”

Spolecnost’ lidská v Americe
a taktéž i naše ceská spolec-
nost rozdelena jest na ruzné
strany, a zdá se, že mezi nimi
není žádné sblížení možné. Je
to v ohledu náboženském, po-
litickém i národohospodár-
ském.

My presvedcení jiných lidí,
at už je to náboženské neb ji-
né, v tomto listu kacerovati
nebudeme, budeme se rídit
slovy nesmrtelného pevce ”Slá-
vy Dcery”

“Sám svobody kdo hoden
svobodu zná vážiti každou.”
Láska ale bratrská by mela

pojiti nás všechny v kruh, ctíti
se navzájem, obchodne se ne-
nicit, ale podporovat a když
národní a vlastenecká povin-
nost’ zavolá, meli bychom stra-
nictví naše zanechati stranou,
vystoupiti jako jeden celek
pod jedním praporem, aby šir-
ší verejnost americká videla sí-
lu naši a sjednocenost naši a
pocet náš.”
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Jedni s prvních pracovníku tiskárny “Telegrafu”.
Sedící: Emil Laštovka a Frank J. Hradský.

Stojící: Václav Kalous a Josef Viktor.

Frant. Kašpara pri vynášení
mrtvoly z “Bohemie” hrála
smutecní pochod.

Roku 1914 otresen byl svet
desnou zprávou o vypuknutí
války, do níž strháván národ
za národem a které ušetrena
nezustala ani Nová Vlast’ na-
še, jejímž zákrokem válka pri-
vedena ku vítezství Spojencu.
Válka, jež pozdeji nazvána
svetovou, zanechala nezahla-
ditelné stopy i v naší Baltimor-
ské ceskoslovenské obci a je-
jím listu “Telegrafu.”

Jedním z velikých bodu do-
by té, byl zájezd profesora
Masaryka do Baltimore. Ne-
dele, 21. cervence, roku 1918
byla skutecne obci naší národ-
ním svátkem. Divadlo Lyric
naplneno bylo rozradostnený-
mi krajany a cetnými práteli z
kruhu Amerických, mezi ni-
miž governér Goldsborough
cinne zúcastnil se. Námorní
kapela z Annapolis pod vede-
ním lieutenanta, Adolfa To-
rovskýho, hrála: “Kde domov
muj”, “Hej Slované” a výna-
tek z “Prodané Nevesty”. Zá-
jezd profesoruv byl ve dnech,
kdy rozechvenou Amerikou
rozlétla se zpráva: “Americ-
ké vojsko zajalo tisíce Nemcu
a dobylo pres 20 vesnic”, když
Baltimorané oddechli si po
obdržení depeše o štastném
pristání Baltimorského vlastní-
ho regimentu 313 u bre-
hu Francie, regimentu, v nemž
i mnoho naších zastoupeno
bylo.

Václav J. Šimek

Z reci profesorovy uvádíme:
“Tato válka jest válkou ce-

lého sveta. Proti Ctyrem ná-
rodnostem celé lidstvo spojeno
jest a jestli kdy demokratické
zásady o vláde vetšiny byly ja-
ké ceny, tento jednomyslný ú-
sudek mluví sám sebou. Celý
svet spojen jest v úsudku proti
Nemecku a Rakousko-Uher-
sku, a proto z mravního stano-
viska, tato válka již jest vítez-
stvím ze strany Spojencu.

Rozumeti naší situaci v Ra-
kousku, clovek musí znáti, že
Rakousko složeno jest z 9 ná-
rodností. Není žádné rakous-
ké reci, žádného rakouského
vlastenectví. Menšina, Nemci
a Madari, ovládají ostatní ná-
rodnosti. A proto Rakousko-
Uhersko musí býti rozbito, a
všechny ujarmené národnosti
osvobozeny. Cechy nikdy ne-
byly pokoreny Rakouskem, a-
le spojily se s ním v dobách
tureckého nebezpecí.

Mluve o cesko-slovácké ar-
máde, prof. Masaryk rekl, že
první legie zorganisována byla
ve Francii, druhá v Rusku.
Nyní armáda tato cítá 50.000
Cecho-Slováku v Rusku, jež
kontroluje sibirskou dráhu,
20.000 mužu bojuje v Itálii a
tri regimenty ve Francii.

(Pokracování na stránce 3.)

Z “Místních Zpráv” prv-
ního císla vyjímáme obrázek z
ceských stredu v Baltimore,
jak tyto se tužily v dobe obno-
veného vydání listu:

Šibrinky Delnického Sokola.
Delnický Americký Sokol

byl prvním z našich sboru so-
kolských porádáním šibrinek a
chtejí-li príští pondelí druzí
ho prekonat, musí se pricinit,
nebot Delnický Sokol, ac to
byla první jeho zábava tohoto
druhu, se vyznamenal.

Za nejzdarilejší masky ude-
leny byly ceny. Ceny pro pá-
ny byly obdržela pí.
Žitníková, která predstavova-
la dráteníka; druhou pan Pi-
lar, co vandrák; tretí pan Tu-
recek, jako Cínan.

Ceny pro dámy byly rovnež
tri: Slc. Ryšánková, prestroje-
na za pnoucí ruži, dostala prv-
ní cenu. Pí. Dvoráková, pred-
stavující zvestování jara, ob-

držela druhou cenu a slc. Ná-
pravníkova, co sport, dostala
cenu tretí. Skupinová cena u-
delena byla skupine, predsta-
vující vesnické dívky z okolí
Domažlic. Dámy tyto— slec-
ny Linková, Hejdukova a Hra-
bánkova darovaly cenu tu-
to $5.00, ve prospech svobodo-
myslné vecerní školy.

Pochvaly zaslouží pan Led-
vinka za vkusné provedení de-
korací. Sesílená kapela p. K.
Sappe se velmi zamlouvala.

Hlavní však zásluhu o zdár-
ný ten ples má porádající vý-
bor: sokolové AI. Hejduk, Vá-
clav Rajnuš a Fr. Drevo.

Slavnost Rytíru sv. Václava
odbývaná v pondelí u vecer v
“Bohemii” byla pravou mani-
festací nejen dotýcného spolku
nýbrž celé sv. Václavské osa-
dy. Slavili Rytíri 33tou výro-
cní “inspekci”.

Ze zakládajících clenu Ry-
tíru sv. Václava žijí pouze ve-
leznámí pionýri obcané Jos. F.
šimánek a Jos. V. cihák. Spo-
lek ten založen 23. ríjna roku
1875. Byl to první cesko-kato-
lický spolek sv. Václava v A-
merice. Výbor, kterémuž vše-
chna cest za tak skvelý výsle-
dek celé slavnosti, sestával z
obcanu: J. J. Kalisty, predse-
dy, Fr. J. Kašpara, místopred-
sedy, Vojtecha Tumy, zápisní-
ka, J. J. Barocha, pokladníka
a Václava Cihláre, ceremonis-
ty.

Ženské spolky u osady sv.
Václava porádaly dne 17. a 18
února masopustnL veceri ve
prospech kostela.

Ceny vyhrály: Tunu uhlí
(dar Dr. Grove-a) pí. Fuková;
Loutku, Anna Velenovská;:
Krásný übrus, pí. šimánek;
Lampu, (dar Fred C. Koehle-
ra) slc. Anna Baroch; Podo-
biznu nejdp. biskupa Jos. M.
Koudelky, pí. Komendová; So-
chu Panny Marie, pí. Barbora
Junková, Sochu sv. Augustina,
vyhrálo císlo 82. Pytel mouky
Anna Kozlovský, Zlaté pouz-
dro (dar švejda Bratrí) paní
Bureš, Zlaté pouzdro, pí. Hejl,
mužský klobouk (dar F. J. Bu-
sinskýho, ml.) císlo losu 296.

Pevecký spolek v osade
sv. Václava porádal svou výro-
cní zábavu ve spolkové osadní
síni 10, února. Vincenc Janoš

a Gus. Kozlovský byli porada-
telé. Hudbu obstarala orches-
tra Jana Kašpara. Slecny An-
nie Šimánek a Emma Benda
clenkyne sboru, zapely neko-
lik sol, Josef Velenovský mel
nekolik prednesu, na to byly
ruzné hry a tanecek Vše se
dobre vydarilo.

Ceská Lincolnova slavnost.
V našem meste oslaveno by-

lo lOOleté výrocí narozenin A-
brahama Lincolna ceskou slav-
ností, jež byla dustojnou v kaž-
dém ohledu.

Slavnost tu porádala osada
cesko-Moravských Bratrí ve
svém kostele na Ashland Ave.
poslední nedeli vecer.

Slavnost zahájena byla só-

lem na housle s pruvodem pia-
na, jež sehrál Josef Elsnic.

Pevecký sbor cesko-Morav-
ských Bratrí zapel ctyrhlasne
“Vecerní chorál”, na to násle-
dovala príležitostní modlitba
ku této oslave. Po pekném só-

lu na citeru “Blíž Tobe Bože
muj”, následoval proslov ku
pocte Lincolnove p. Jarosla-
vem Toulou. Lincolnova rec u
Gettysburgu prednesla sl. Bar-
bora Kotvald. Na to následo-
val dvojhlasný chorál ku pocte
Lincolnove zde v Baltimore
složený a v hudbu uvedený.

Mistrnou slavnostní rec o
Lincolnovi prednesl pan Jaro-
slav Smetánka.

Po dalším sole na citeru
“Loretánské zvonky”, jež ú-
chvatne prednesl z ochotyjed-
noruký p. G. šmacinec, ukon-
cena slavnost písní “Otce náš
Lincolne”, jež pelo celé shro-
máždení.

i Letošní maškaráda
Telocvicné Jednoty Sokol, kte-
rá se bude odbývati již pozítrí
(v pondelí, 22. února) v Ná-
rodní Síni “Bohemii”, bude
dle všeho korunou všech drí-
vejších maškarních plesu od-
bývaných Tel. Jednotou Sokol.
Zábavní výbor ze
Sokolu: V. E. Hiršauera, pred-
sedy, Frank Fišera, msítopred-
sedy; Anton Maršat, zápisní-
ka; Karla Fleišmana, poklade
nika; F. Haunera, Jos. Musila
a L. Hiršauera, práve uzavrel
smlouvu s “Unkel Braessig Ve-
reen” na zapujcení veškeré
dekorace, které dotýcný “plat-

dícský” spolek ve stredecným
Karnevalu v Germania Maen-
erchor Halle potreboval. Vel-
ký sál Bohemie promenen bu-
de v imposantní “Street Carne-
val” a dolejší “Kocanda” v ry-
tírský sál. Deset prémií, kte-
ré rozdány budou nejlepším
mužským a dámským maskám
vyložené jsou v závodu p. M.
Beneše, 827 N. Gay ulice.

šibrinky a to 37té porá-
dá Sokolská Jednota Blesk ve
své dvorane “Sokolovne” v
pondelí vecer, 22. února a to
zase utvorí dobré jméno “Bles-
ku”. Výbor složen jest z ná-
sledujících osvedcených Soko-
lu: Václ. Klecky, prince Kar-
nevalu, K. F. Tavíka, predse-
dy, Jana" cerného, zápisníka,
Dom. Ríhy, pokladníka, Aug.
štichy, Jos. F. Beránka, Ant.
Pichy a Jana Ziky.

První Strelecký Sbor Svor-
nost, velením p. J. J. Rokosem
úcinkovati bude v horejším
sále co turecká kapela. Hu-
dební nástroje i cibuky impor-
tovali si Strelci prímo ze Seba-
stopolu.

V ceském methodistském ko-
stele “Hora Tábor”

kázati bude Rev. F. D. Cada
tuto nedeli ráno o 11. hodine
na thema “Proc musí rozumný
clovek Boha veriti”. Obecen-
stvo zváno.

Rok po roce razil si “Tele-
graf” cestu v “Baltimorském
zátiší.” Cesta místy byla klid-
ná, místy drsná. Prátelé sera-
deni v radách odberatelu po-
máhali, neprátelé nohy podrá-
želi. “Telegraf” pomocí svých
verných prátel neklesl. Na vý-
pady, utrhání neodpovídal.
Heslem jeho bylo a zustalo
“pracovati na národa roli de-
dicné.”

Roku 1912, 13. ledna, “Te-
legraf” prinesl zprávu o úmrtí
hlavního tvurce svého, Václa-
va J. Šimka, jenž za úcasti ce-
lé ceské a mimoceské spolec-
nosti Baltimorské a jiných
mest, kde ceši usazeni, pohr-
ben byl na Národním hrbitove
16. ledna 1912. Dojemné pro-
slovy pronesli: K. A. Maso-
pust, Jaroslav Cihlár, Sylvestr
Stiegler a dr. J. J. Toulá. Pe-
vecký sbor “Hlahol” zapel po-

hrební chorál, hudební kapela


