
ť&ž-k,

D.603.-611/

h'Ů

4 ©

o

D.59O./37.

D.593./37

5.

D.594./37.

,6.
D.995./37.

Z’/

(íO □.997-/37a J-

Ž?

<?
7 K.76./42

Z"

Výstřižky z angl.a česykrajan.novin 
s.-am.o činnosti Dva Poučka.

14 0 
A

SŽ'
✓

Amatérskéynímk/ budov a míst ze Opoj 
států amer.\h.hCod Dr.Poučka.

r
; /

0.592 ./39.

D.591./37.

3.596./, 7.
c ■

’ kp.

6 o

2.

•ťnámky ethnogr.,7.
z>'

4.

1.

Fotografie,medaile,atd., 
/!$ h'1'"1 ~ ' z<' !‘!ýí'í'

5. Krajiny a města na pohlednicích. /- ýý
"V /ýí^í^/tcZ fiwiri/n fit.

Krajanský archiv.Krabice LXV.PhDr.Josef Plabey 
lí ouček.U,S. A., '<ew York.

\ Dokumenty osvětová činnosti mezi 
\krajany.

QSst 1.
NewvYork ^ity.Fotogr.pohíodn.ulic.

Iz'

/y3’

í</o

Přijetá korespondence./#,
3*. Drobné tisky,osob.dokumenty

Kalifornie,N.Yovk.V&ssachusetts a 
jiná krajetbarev.ponlednice i fot.

5..í-Dr.Victoi^xEnrico Vráz,C>řcago /1934- 
1939/.

□hlas Vrázova^fÁtota e díle. J i

14 p.l.2°.

Rukopisy a zápisníky.1.

7,'« Pozvánky, plakáty, programy poníků na /,! nichž ss v U.J.. .l)r. ouček Šťastnil.
členek’’ knížky studentských klubů, 
pozvánky,výať' ižky,pohlední lístky

139. Krajtnskv archiv.Krabice LXTV.Jan Pulkrábek /1856 1936/. 1912-32 v Argentině.

A (a

s.

Amatérské snímky osob ze Spoj.států amer,hl.Oýf Dr. loučka a choti. : ý .■■
Alba bsírev.pohlecnreprodukcí:
$an Francisco,Yellpnstone,Denver, 
l'asa/ene. \

3.
i
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8.
0.363/42

9.
8

Dot.unenty o uračlecké činnosti10.
V 9 D. >31/42

11.
D.364/428

5
15. 1

. 220.

1.

1
2.

‘ZO;.i nl.-.éko”. 1
15.

4.

1
5. 1

1

53

221*
'/

Dopis s ry"3

působení J.Pul-:~ J i

l

L. Vojáčkové, prognosy, posvúnky, 1920- 
- 1937.

..rojansl^ archiv. Jan Pulkrúbek.Krabice KOI v*.

"The ŽTev; York Public Libru— 1932, novz York.

Fotografie L.Vbjáč -ové, jEjy Dos— tinové a Ježích přátel.

Krojaoský archiv. Jan rulln?dbok.Krabice.

JD. 359/42

I
1. Dinio.;i Janu Pull-rábkovi oJ Spolku Koňonsliý za zásluhy o českou školu v oodzěstí Vlila Devoto. <■ Kreslil Vladimír Halda*

Plaketa z bílého kovu zdob.Ssl. 
vlajkou. Janu rulkrábkovi nu roz- i loučenou věnuje členstvo čoskoslo- i venského Národního Sdružení v Bue- ■ 
nos Aires.Ve zvi.krabici.
skupinová fotografie se stavby no
vé Školy. Janu Pulkráslzovi věnuje členstvo a žactvo :’Ko:.i nl/.ého".

kovi lín : ;'n cpcdkca čslreQnristů učltelsiých obeczých a aeltar. ■ 
Skol "i Prose.
,'.7a ňželtištč ión diplomu.
Soubor fotoerafií a ] 
irábh-a v -.v.c :o'.; Airea.

LuJ ila^Vojáčkcvú-..ct'che3 biograficj- 
ky nateriál /též od tjojí sestry/.

Dvě pérovky od I*’r, Liebocéora, 
podcpsaiié a aJívarelck od J.Jořčí, 
Pohlednice. 1908 a 1934.
í. .odií dokumenty L,VojáčkoVé 
a jProdrlk Wetchess 1912-1935.

kodinú fotografie Jono u"\ ňbéa,? ;
Přátelský pozdrav a uznání k osn- 
desútináia zaslané i»anu liilknáb-
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2.
1

5. 1

1
5. 1
6.

1
7 1
8.

1
9. 1

1

1
12. 1

115.
. 14. 1
15.

L
1Soubor dopisů různých přátel J.P.16.
1Soubor pohlednic psaných J.P.,17.

. 18.
1

19* 1
120.

21.
1

Dopisy /koncepty?/ psané J.Pulkráb-- 
kom. Konvolut.
Konvolut dopisů psané Miladě Pul- 
krábkové.

.4.

10.
c
11.

Konvolut dopisů Juana Jetmara <J. 
Pulkrábkovi.

Konvolut dopisů J.Benka J.Pul
krábkovi .

Konvolut dopisů Francisca Stacha 
J.Pulkrábkovi.

Soubor pohlednic nepopsaných 
/český pluk ve Francii/, leporelo 
/University Wisconsin./
Soubor pozvánek na kulturní a j. 
společenské události.
Soubor novinových výstřižků.

Osobní doklady: cestovní pas, ově
ření totožnosti a j. Soubor.
členské legitimace těl.jednoty So
kol a dalších spolků. Soubor.

Konvolut různých písemných dokla
dů /stvrzenky a j./, reklamní 
kartičky.

Konvolut vysvědčení o způsobilosti 
učit na školách, dekrety, jmenová
ní a j. další osvědčení.
Pověření funkcí volebního komisaře, 
r.1906 v Komárově.

Dopisy Vl.Haidy J.Pulkrábkovi. 
Konvolut.

Konvolut dopisů adresovaných J..Pul
krábkovi, týkající se Těl.jednoty 
Sokol.

Dopis E.St.Vráze J.Pulkrábkovi.
Dopis Fr.Cecha-Vyšaty J.Pulkráb
kovi .
Dopisy JUDra Mojmíra Lepaře J.Půl- 
krábkovi. /Týká se především po
hledávky na Perd.Duška./ Soubor.
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22. »
1

a3.
1

24. *
1

1

Krabice . .CV.

' 'O'.'.b :■..• aovinovýcl. výstřižků. 1

2.
1

1

1

5«

1

5

7.
1

»

i

I

222 
i/

1
(z

223.
b

3.

r.3s

1 e

r.3.

Ghecoolovaquia. v. nos Z ires 
1955 - 1936.

iira jer. .n-ý arcb/v.
/ skřínka na šicí potřeby, dřevěná
/ vykládaná. číslo hist.katalogu
/ 4.923 /na otr.4 )/• Uvnitř roiičfélc-

/ nú na nřihrůtliy, dno Záchov. ico,..
/ hrací kostky /"dány’7 chybí. Vloác-
/ ny dva dopisy /{jeden od í.Rouše/

Z a svazek dorvaných papírových pruhů
c čínř.ýri znaly.
■j-ýínlu vyrobil Ton Rauša v Ohicaru
r.1227. /ííar.1820 ve ’>tx*úži 11/lIož./

íb ®

. 1 Kraáo. :ský archiv. . a.'.ína Juana Jot t: Jara, 
í 

-

I

•přísjovc-ly'ku xiírové pů- 
,Slku *cpí.óho nápadního | 
ŽCÍZT3 v ý:-.z . c ýires v {jclio : 

, iinstka událostí -
podanáj

'' j v. lut dopisů pea ýcň J.J- '■? 
růnnýn a Iv. ítín.

i'? wlui topičů psaných tt .avon j 
růsnýui pisateli. |
*P' řól3 ý překlad by???iova sókolchó-i 
hó í.? .ifostus b'c??ý při;mvi.l J.
Je■: o. proslavil ' .•■•uel-an na
slavnosti : okolo v Bucno ’.i_'cs.

..h>nl,7Í:icž:ý •,;;.';ís.;evck'’i"u 'jívové ^pů
sobnosti S;;v-—- 
sdruó ní'. ?GiT3 v yiu.
poslání n;/vllešna2. ;
sběhlých v lauhoa roce . íru, 
utcnári k posď-.so-í./ 52 stn.

i-rogrun divýdcvjího pi-odstavor-ií 
a páíor^'1 Zilvcl. tx^ovské súbr-vy.

LcGÍtlrcace í.: bos; .-vencícho klubu v Ju-iys .Aires Jana Jotnara s 25. 
dubna/19I1.

1936.

li.j;.on. Sředsetoicuvo bkolsíú župy 
zahisniční Janu Pulkrábkovi sa sá* 
sluhy. 1331*

re ■

'Studios. íevista l-c-ncual 
č.Z5g Buenos .Aires 191?.

hstudios. íevista ifensual 
ž.ýl9 buonoo ■ivos 1514.


