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Jen apravedlivé a al bratří

Je uailí přijdou k pozná-

ní Ie neďje ae křivda nikomu na

onak ! křivda která s dřl Jest

mohlo
doihfiofitl li mnul kII J lno

Jk poďdi přvli li domin- -
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irnl hvlv dvř hodin) o I "ledne

veliki míry bipolttftf ml JtM

otssm privli Ie nl o njikf
fipartlék platy skuteén ldoi

lovíftíi v Amsřik!#- - i knd f i

tfítví netoliko iumí břítry aln msii

lidmi vftben siřily a pUtnrsti nbýbfll ťl vííehril členové nového

lila bratři Jitifch filU manželky

pří rtfm trviťt jiiI!# plnit)
♦ Zrní svd povinnosti a rimt
sibA ti licslfi firovi-- Vřdle Hif
ii'!#{ Itotřiost Vtdnr-t- i a !!4iř- -

ivpmy iimi to bude tak nepatr-
né v porovnáni k aíl!i vypip
vajfrfm Ie toho aolv k lo poini

%%) Hpolrčni snaha a touha po

invd !!irí osvété raa!t přátelé Jejiih v slavnostním řon

likii lamou tvifí a radostí oč ovládal kaldého čln lika mezí
nibof kutíčnoll Jst I v minu'kifitfr- - ktlrnho okamlikn IMu lí i'řiti tsvřt pokrok j řavdti

a iřé řiboJpMtvI li lkoitl n- - fch l"l(h fl sjezdu NewiořsVí'
lením 1 hodiny o f I bř Čejka bo ba skoro mulem říci od aarné

jfrt rnl čhnr aln i nfi n$muváděním nového falu ntfť al a
!io zavedení přinlicnní na úmrtí

j'm odstranénadle obvtkltch obfadG nenucené

vámi nimi panovali bulo rovnost

in ii vámi musí nihfti platnosti

Ndkfch loalicharnostf snllovinf a

vypfninl bratrS infii sebou nesmí

bjti mezi vámi Tak zahostl

se mszi vámi heslo Hvornosl a pra-

vé Ilratrstvl NékUré náruživé

soiisfly a virml litími % o --

Tak Jak ol alří' t v pravidle manlelek míli Jsme i laty ponfkud
vykonat Jakol o línu! f lila v

vyiíf nel co býtt mely roctianrmilovali budt blíliíího svřho !

ní knih a jiných dňleliloul lido
tich itk náleží ponaučil Tři na sme stále Ie platíme na IlonoCokoliv n'nbct aby tim jiní

IMIOIINOMTI

I Tímto mčsleim počínaje povi- -avšak ve skutečnosti platili jmiinih nififitfl líním i lato ]'dnostoupení nových úři Jnf kft inli pří n&ktfinnnsti které ani čnst ani
- -— na mnohem více nebof platili ven jet kaJdy čhn platiti přlspévkydudii pravi li biiďť! virn bratři

top všichni hosté a In bylo vío
spokoji nost nýbrž jen hádky spft me skoro na llooo tu úmrtí mč"luH% podle novýeh stanov' miatrovskv provedeno m ni třeba f 4du a Údem vtein hvftdoti v

živeté spolkovém Hluřtiým vror
sobiti mohou jak ve spolku tak v

členil a k tomu SVi zvliSť
I Ulahopřejeme novému řádu kte

M roaepíeovati dftkazem toho hýly

spokojené & veselé tváře všech na úmrtí kaldé manlelky vsak něrodinách i na veřejnosti musl se

mezi vámi potlačovali na wzdé rý zabž n byl v llazen Arkansasným chovinfrn lorna mm srnou
mčil jsme k očekávání a požadoa u veřejnosti vyplníte ukol řádn NechC vtrnsti a zkvétá a šiří zásadydrželi a jich sn odřknouti lim jen vání nio víco než 11000 JsouCpřítomných Za příčitiční iatoInt

1 uvedeni ř4lu Arkansas ilul tijJ a Jed V I" Ji Verntiii plné idskosti mezi sebou a krajany vftbcc
možno docílit mezi vimi spokoje ovSem členové kteří nemohou poním svých povinností docílili lo

br A J Čejka plného uznání I an nosti pravého střstf veřejné úcty lirary tajemníky upozorňujeme
chopili Ze jsme platili na vlo neztiožehniní snoko ciiost siest! a

J Iloreoký Liltle Kock promlu a vážnosti nouiam 20 ran jt že adresa br účetníka úřadovnyliská rothost! se ni-í- i vimi Aby $1000 však Slslice jsou velmi

tvrdošíjnou včcí V jednom a mitil při slavnosti řc5 tohoto ančnl: kansas zajisté bude jeden r tSch
Nir III fíadu jest: V Hychllkt také avého účele dosihli mu

jenž včrné a upřímné plnili budeDrazí přátelé! radostí a

vítáme novou ratolest ští nulých čísel vyložil velmi dobřesítu sobé tařídit časté společné 103 Crolon St a br tajemníka: V

Hrubecký H9S Central ave Cleve- -br A i lejka ze st iiouisu jak
své povinnosti a horlivt pracovali
a působit i bnde aby účel a Šlevidélivací achňie v kterých ro- -

penou na mohutný kmen feno! cet
zařízení dřívější posobilo a chce and Ohioumnými roipravami clením t ředdó vétve rozprostírají ne no více

chetný program Jednoty šťastné
mo k tomu dodali sami některénáSkami ať o národních tiležito- -

I Jelikož adredář podle uzavření
státech naší novó vlastí americké pokračoval a zdokonaloval v ři číslice vzaté ze zprávy účetníka N

stech o politice o hospodiřslvl ve sjezdu bude uveřejítovia pouzebudil nim slavní vítán rád Arkan
a iintch užitečných předrnčtech

dech v platnost se uvidčl a tak

bratry a celé lidstvo oblažovalsaa do Jednotv C 8 I S Stát jen jednou raČHÍčnč však zhusta dčjí
II U podané v minulém sjezdu

Ve zprávé té na stránce 15 vidé se v adresách zmčny proto budemeKonče drazí bratří a sestry přibyla by to pro slaríí jakož i pro

mládci dobři íkola Na prvním
Arkansas byl před nékolika roky
(?eohoalovan6m krajinou neznámou léto významné a slavné události uveřejfiovati vždy na této strince

nnčny takové jakmile nám oznime--rrístč nejlépe posloužila by vám
ti Ze bčhem minulých píli rokft

totiž od prvního ledna 1891 do 31

prosince 1895 zemřelo bratřil 7o7
buď f nevčdomoati také se sobe shromáždění volám řádu Arkansas

lařííeni knihovna výbčr užitečnécké alomvslnosti jedním českým upřímné Na zdar! a Jednoté C o ny budou
ho a dobrého čtení Pořidají-l- i na jichž úmrtí vyplaceno byločaiopiscm vyhlášoný za nejhoršl P S Sláva! Zlatá slova povidel p Boreckýae íibavy mčly by být vždy a!oo

$095050 na nčkolik jen po #750kout v Americe varováno aby ae Po řeči pana Jloreckého všichni
čony a nějakým šlechetným a po na ostatní po looo Mimo to zezde našinci neueazovali Vzdor

v řeči své při uvidčnl řáduArkan-a- as

Opakujeme tu slova jeho je-

likož zasluhují nejširšího povšimnuli
viniíeilclm protrrami-- V krátko přítomní zapčli "Hej Slované"

čímž slavnost ukončena a zajisté v mřelo manželek 108 na jichž úmrtíviem hanopisům a lživým pomlu
sti tiovčdél isem vám co já Bobé

vvplaceno bylo #102000 Koz
paměti nás všech zňstane — Ana- -v4m našli ne mulové mřlf píiSli a

utadili ee kdy! pak po
čí au o při

a neibedlivčiSí úvahy Pravil: "Jakomyslím a vy aobé myslit mite jaký vrhnemeli onu částku vyplacenournenitou večeři pro všechny hostyúkol a povinnost přijali jsto na na úmrtí bratru na tčch 707 umrlí
připravila pí Kocourkovi

ve evčté není nic dokonalého i tu

jest ješté mnoho práce která volápilné prací pocah prospívali na

bvli přeivédcení ie víecko vykři
sídia iři vstoupení do slavné Jedn shledáme že platili jsme prnmčrem— i veselosti a radosti nechybělo do
C S P S Žijí ide men vinu na každé úmrtí #973 10 a mimočené hanobeni byla alomyMlna lei

kazuje že mnoho bratří a přitelmužové ikuSi-n- í a vsdčlaní jichžto to platili jsme na 408 úmrtí manTeď roíDroHtírají ho tde dvfi ikve
schopnosti a rozsainost dovedou pozdé v noci domu m vracelo l ko-

nečné hosty u Kocourka zftstalo do želek Připočtemeli ku částceUlicí OHady vedlo oebe čcmU a

alovenaka které mohutni a rostou řid Arkanaai sprivné říditi a apra
vovat iakož i pečovat o jeho roz

druhého dno Nebylo tu však ani kterou jsme zaplatili na úmrtí

Klenft obnoa vvplacený na úmrtíKdvi přiSli ti první onadnlci a dali druhého dne konce neboř u Mari

čeká na ty aby se jí uchopili a ku

předu ve prospřeh řádu samého ja-

kož i ve prospřeh veškerého lidstva

jí pomáhali aby ctnost poctivost

pravda a láska v rodinách obcích a

atátech a po veškerém lidstvu se ší-

řily a vždy sobé širší a bezpečnější

dráhu razily Připomínám vám

to proto že vstupujíce v tuto slav

~ " ~ " F ft
kvčt a blahodirné pAsobcní pro manželek a dčlímeli to počtem Cleaa a chutí a upřímné do prače po ko naši hosté při výborných litrni- -
dobro vašich rodin iiokrok ledno nft zemřelých totiž počltámeli všekročili v malo Iftech v hoHpodař- -

čkách hí libovali u Akardl He vše
ty jako! v živote společném a ni co zaplaceno bylo jakoby placenéatvf a domohli ho Branného Jmónl a veselilo a konečnč u Sičft tam to
rodním Není mým účelem vim na úmrtí členu pouze shledávámeblahobytu Přicházeli jiní a kly! bylo všechno vzhoru plechová
v vkládat přednosti Jed C S P S že Isme ve Hkutečnosti platili naae Dřeavfdcili !e první OMadníci — -banda pod řízením avého věhlasného9

ale jako ve avčté není nio dokona l 15282 Jak to přišlo f celadd MarakJIlavačt! ňvantner V
kapelníka p J Klekara hrila o přolého i tu jeit jesté mnoho práce iednoduše! Kdežto ve stanovich

nou společnost nenaleznete zdo vše-

chno jak by sobé vzdélaný osvícený

a pokroku milovný človčk přál není

zde ješté všecko hotové rde otvírá
um v&m Hležitost pracovat přemý

Ueíiei pí Humlovi m čtyřmi dít
kot Zpívalo se koulely ae kuželkykterá volá Ceká na ty aby ho jíkami a Jiní v hOHpodařotví proMpi mčli jsme opatření že každý člen

obdrží ateinou čistku totiž UK)ozkrátka veselost se tak dovršila Že
uchopili a ku předu ve prospěch

vají odhodlali ne aue UHaditi
musel přijíti okr soudce — ale b na-- šlet opravovat slovem pokračovaliřádu samého jako! se jí uchopili a nochtf zemře dříve sim aneb ztratí

Dlouhý čaa a mnoho práce to :x x„ „sf „„ mrif nhv sn to krásné heslo svornost rovřemi milými hosty k apolečné veku předu ve prospěch řadu samého
manželu Wu t r - -

y f&_atile nežli ae ty vylhané roiAířené
iakož l ve prospěch veškerého lid čeři A nyní vňem jižto ae slavnosti munlAlkv ma se mu zapo cm 3! - :

atva lí Pomáhali aby ctnost pocti HÚčustnili a jakýmkoliv zpQHobem k a dčdicové jeho pak v případu jehany & předsudky o tdejftí krajino

odatranily Od nedůvěřivých lidí
vost pravda a liská v rodinách ní přispěli vyslovuji dík a uznání a ho smrti oprivněni budou len ku

obdržel litem na ata dopluti a neHčt obcích a státech a po veškerém lid

dech ale i v celém člověčenstvu S-

ířilo a jedenkrát všude zavládlo a

zvítfzilo Veliká cist členft v ři

dech Č S P S nechala ho unésti

planými frásemi krásnými význam-

nými slovy prnpovídkami a myslí
vS(m hotovi kdvS své t ři- -

#750 kdežto jestli Bim umře dřívonovému řádu Arkansas přeji stálého
alnými dotaiy t mnoha atran Vy stvu se siřily a vždy sobé širší a trvání a p&t-obe- pro lozkvet a bla
avétloval iHera a vybUel aby e při beznečnčisí dráhu razily Síly U'd

než manželka obdrží dGdicovo

#1000 ae skutečnosti to nepracova-

lo Nepracovalo to proto že ve
ho vlastní a Jednoty C h P H vů

notlivcU k tomu nepostačují proto! c nvu e é abec jakož ke cti jména českého ná

apolčují ae za tím účelem aby nobé věcech penéžních jsme víichnl do PpiíVláj 'aieroda Na zdarl Zpravodaj
navziiem pomáhali vo vsehku spol jisté míry obchodníci a aobci to--

N li Blahopřejný telegram do
ky Tohoto pravidla použiti i vy til chceme nčco za nčco! Clen

šel od úřadovny Nir Hlav Uádu Sjezd V Ř Kansas

1'iiba Kan" 10 září— Védomost
jemu! manželka zemřela — nemusíte abyste tohoto krásného úče-

lu jaký řidy Č 8 P S sobé vy
v Clevelandu a byl přijat a nekoneč

každý ale mnohý skoro tn t tvrie
ným jásotem a provolinim: Na zdar

sedávářádftm v Kansas že Velko- -tknuly anizo dosihli Připomí nočítal pak takto: "Ja Isem

iel každý a&m přeavédcit a konoéné

ivítétila pravda přece Oitada naSo

rOHtla a! doMahla takový po vet

oaadníkS že možno bylo acntou-pit- i

ne v apolek ataložiti aobě klub

který tuto Jak patříme slavné při

atupuje k mohutné Jednoté Česko-81o- ?

Voip Spolkft Tato Mavna

ndiloat tomane navždy v blahé pa-mít- i

v nail české obci nim i po-

tomkům našim

Občané idfjSí jsou mužové ku

lení přičinliví jim při hmotném

blahobytu leží na Brdci pokrok
JulAtinf m um11a atuAK nVApf A t Afl

nim vim to proto že vstupujíco v
již výhodu od spolku použil za mé

nčkolikaletó placení a teď mimÚřadníci nového řádu Arkaisa8tuto alavnou apolecnost nenalezne
řádový sjezd bude se odbývat dne 4

října 1890 t j v první nedčli v říjnu
u'čité v 10 hodin ráno síni řádu

Žižkft v Dub" č 109 Rád který
jsou: Starší předseda Viclav Voto zde všechno jak by aobé vzde

platit nadile na #116282 avšak

molí DOzostalí obJržl v l idu méatrčil předseda Fr Vosoba dozorcelaný osvícený a pokroku milovný
Jan Síč tajemník Jan Klekar učetčlovík přil icní zde jeíté víecko smrti pouze jen #750 to mi přijde
nik Jan Kocourek pokladník W J

nemá své poplatky zapravenó voei

Vtlkořádu tedy ať hledí všozapravit
do onoho času jinak a ním naloženo

bude dle stanov S brat pozdravem

J J Houdek laj V fi

draho' Jestliže byl Jesio v stahotové zde otvírá ae vim přlleži
tost pracovat přemýšlet opravo ří v kterém mohl být připustčnTimych průvodčí Jan J Poduška

vnitřní atrižní Jos llaloušek venvat aíovem pokračovali aby se to do spolku jiného napadlo jej oby
krisné heslo avornost rovnost a1 hmotný prospřeh chtí napomihati

In nnvi nuannl annlknvi' hrt iitfita kovní atrižní Joe Hlaváček Podá- - čelné: "Proů bych Ifc se ncmei
bratrství netoliko jen v řidecb ale dit ke spolku jinému platit tam ítád (VHkonárodní í "H —

vaje tuto zprávu nemohu opome
i v celém i lovččenstvu sířilo a je

Tímto so vyzývá Vít Skopec členpouze na #1000 alo laků plný f ioou
nn iml umrlí odkázal?'' A tak ae

nouti jménem nového řádu vzdát

vMá dďcv br A J Čeikovi velko- -denkrát všude aavlidlo a zvítčzilo

Veliki čist člena v řadech C S alivalo Ze mnozí přemnozí a tčch

chtí v livoté upolkovém pí sto v a ti

% iířiti dobré mravy ctnost pra-

vda a liško bratrskou chtí paso-bit- i

a pracovat! společnou anahou

ku povtneíení avých rodin obce

okresu i atita Arkansaa K tomu

tajemníku atátu Mo za Jeho snahu
řádu Ceakonárodní čís 58 by své

poplatky u Hidu nejdéle do příští
hfo UI odbývána bude 20 t mP H nochala ae anéstl planými při uvailenl Jednoty panu iorecae-m- u

za milou návštévu a xa píknoufrisemi krásnými významnými alo
zapravil jinak bude din etanovim

kterým ta p6jčka "na erfcžku je-

jich úmrtí učinfna byla ao aapla-oe- nt

téže krásné
_

vymknuli
a

vyatou-
-řeó a vuIjcc vsem kdož k oslavo na

vy propovldkaraí a myslí Ie Jsou

se vSíra hotovi kdyl avé přlspřvky
prftchod Uaie p'Si zaaan oy neuu-Lui- s

icdlitttA Mvé n tal řádu ozni- -lna I vil nftm lifctilmri nl VAcílA ivedla le touha po spoleiném nciiu iiuo
lúm a sem jakož i celé Jednoté C S pěním ba přemnozí uau se pro

fltnKs uvinu řiti sofisobivše Ješléřidné zaplatili

„ - - — - -RISUIIV j é

mil neb veškeré jemu zaslané dopisy
Fr WachtaP S ardečué Nazdar!

jpojinf a liská bratrská avedla je
řn"lo přitelský kruh toho avéd-- 7

i Jíme všichni a Je přítomni

U1UUJ I - '
uílnhii Oni přicházejí zpít

Jan Klekar
to třebaa nebylo hezké nebylo bra- - MatéJ Salava předs taj

Krom účetft dobročinných jako

jaou: nemocné bratry podporovat taj řádu Arkansaaalavooati Tímto dnem ativi


