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Návrh bř Vojt Štěpána by n

věmilá tsjftf pol#fc léVt Jsdřtofy

f fMÍfttftft Miřtfl oldrll ttpfáld
ttthé pojmenování m 'potk lt
iH přijat

N4vřH br i4#tnpri jtn Mířilo
ks by m imlfiily v4dleí rbřs fy

i isvfdly tiějtiA vhoJftX p(n4 při
fi4lífil jtdnotlivýeh nh
rstýrh plkft přijal l'níno
vlak pro n4vst pr4c tt III úřsdot

ny pn'hti smínw a přotsdfnl
foho f na pnidějšf ďíhí

1'stanovřňi řtfktřhi ěpin
♦'(fgánf: % ] V Jř lnořy po

nfjh4no IPavni úřadovně k výří
loni dt ftřJUpířho dobřoi liřif

Kobím4 niftclffio strinn fthld
ky sěinné notfiskl4dJír( Yk
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Břífueřfrt a připojeni 4í Č H

Díl Podp Jedn-H- řáldovrtě:
Jelikoi a! dosud talo nová Jed

nrta nsnf ani isloisná tím mné
ustavená (lorginisovaná) nmolno
té J na řádném láklsdě o připojsni
# naši Jednoty vyjednávali

'o salolsní a zorganUováaí #

této Jednoty se západních řá lo Ů

H P H Jmi Hlavní úřadovna t S

D P Jednoty opr4vnéns o pod-

mínky připojeni se vyje Inávatl

konrčné rothodoatí o sloučení se

Z krotili Cl D P J

1'rolokol aJrtdH

Odbývaného 4eb II I

i 91 éaori v Nové

IVait Míft

'fp tttn $itiMnt

Čtvrtý iárotA( iH & HfllV
Jsdnotr ishájil vsIkopMssdt bř

Vojt J Faeř h přítomnosti

lástaprift ftd ibrslřsaých spolkft

Jako! 1 lh fetftfí5fc Éflftíkft ft&

rodsf Hlavni ářsdovay r I MÍ
nu odpoledni
Protokol i poidsdsíbo sjudu l

rki 1191 v Mlnftsspolís lln
tul Dt v£!o4 jdi Nitopřikro-én- o

k volbl před!y po jd
svoUa Jednohlasné bratr Frt

Míli MoMKomtfj Minn kurjl
podškoval vybídl láslspe tpřlm-ujm- i

slovy k svornému spolopo- -

Sobení fl jl f UsneleBO IVO'

Ull dva tajemníky pro sjssd svo-Isn- l

br Vojt
A típán i Jo K Ho-k- ol

Zvolen týbof ns vypracováni
Jsdnaolho řáda pro sjsd sloe

tř Jo Marllosk K IV
choucek i Voj (bslsptký

Vyprseovaný Jednaoí 141 po tom

přijat i výbor fospultfo
Ni to přikročeno k volb nWr

dojících výborí:
i) Výbor finanční ičlenný na

prohlédnutí knih 6cto Zvoleni

bř Fř Sokol Petr Straka Karel

Foníár Jos Plevka i Fř Mika

b) Výbor na opravo stanov

TČlenný & svoleni: bř Vojt J
Fsotor J Ikdnář Fř Pecboušsk

Fř Suchomsl K Funfár J Nosek

a Jos Martinek
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VŠKnhna laUi unšnf lako! i I

nov vypracované stanovy
i iJriAcliiou

H'" !irJIÍrC VY'

r nt rsvsml rWtn lá ls ss 0'fro -

ř#l M tln II ho lin rřijí'
Záitapc bř V]í í 'hlah ý

navrhl n píání wftnlhi #p'ilsi
fi V i mnoho hř iatp"ft# hf
rt ji'ťi sHromál Urif hř tá'

taprl hcrhli f#ť gřiřovstl i ihy
ksldý fpttUk líto JHřioty Jikftl

kaMý iilp'n d tl p' jeinim
ohr4ik eoi pfíJto ťn podmiň
kos kdyl kil lf i4lf-- f loll po

třebnoa řátk i(l3iřil s svá

kapsy

říi Wi whflie oHfiítna r I hol

oJpoldn
Fr Mlía V řt 4ři a

pM# jt Id Jr H'jkol

ttjmníui
Mcbftli fidpoUdní tahájíl přd
s!i jd Fř Míia v sroitý í

Protokol s hn lopoi#lnl
oUo apMJat

Blahopřejný l legraia ol bř A

íor4ka s Owatony ito a přijal s

provoUním třikrát Na sdar

Vboř na otrava stanov navr

huje svýlení úmrtní pwlpory řle

na se 1(00 na loo Druhý ná

vrh podal sátuue br Hokol na

500 Z4#tapce br Jak etval
přimlouvá t pro svýiení na I00

Třeli návrh podal iMnpce br Fr

J Novotný na svýíní s #400 na

$700

Po delíím rokováni a objaanéni

přikročeno k blatování dle jmén o

prvním n4vrhu Návrh na avýíenl
na $500 propadl velikou větSinoa

)rohý návrh na tnoo k odhlasová

ni d4n a přijat i otřwbnou vřtíinou

Třetí n4vrh na 700 tudil o I padl
N4vrh na svýnoní úmrtní pod

pory bratra se $400 na $íOO nabývá

tudi! platnosti ta 60 dnf po ujeida

ZáMtupce br F J Novotný po

dal návrh na oddělení úmrtní pod

pory $100 na tnaoielky člena urče-

né a zřítení ivláitnlho pojištění
na manželky v obnonu $100 raimo

oněch $600 na člena

Návrh propadl vSemi blány proti
1 a ostává tudíž pří Btaréru tafl- -

sení
Scbfiae pak odročena na 5 minut

Po uplynulém odročení předse- -

vsáty výborem navržené opravy
stanov Hlava I II a III které

článek po článku odhlasovány a s

některými amčnami přijaty byly

Nato podán a podporován návrh

výborem na opravu stanov podaný:

by se opustilo od doaavádnlho spft-aob-
u

placení úmrtních rotpočtfi až

po nastalém úmrtí brati a — neb

manželky — a bez rozdílu staří i

na míttto tobo aby se zavedlo pláce

cení mČsfčnícb určitých poplatku
rozvrhl neb aseiMmenta ku předu
a to dle toho stáří v jakém členo

vé přistupovali neb přistupovat!
budou Po dlouhém rokovaní a

náležitém objaHuéní předsedou sjes
du návrh přijat všemi hlasy až na

br Fr Skoka který zdržel se hla

sování o tomto návrhu

Vypracované stupňovaná plateb
ní tabulka s patřičnými měsíčními

osvrhy (asssmenty) dle itdřl jak

výše v návrhu uvedeno a též jedno
hlasně přijata

Hozvrh platební tabulky jest ná

sledovní
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Fř Min VoJS?p4ii
pU t In Joí K Hokol

tajtmníot
HohAil vrrf Ih4jil přdda

j#t la Fř Mlii
Protokol i Síthnis odpobojnl

přijít oprsvid
Pokrěov4no pak s přijímáním

řřprsv stanov snových íláftkí kt

tilUt opravy s nJittrýml imlnsml

řij%iy byly

Přikřoěino k projednáváš! dsh

iích táMitoatí sjotda týkajících
a pUní volných n4vrh$

Na podaný návrh fileno by

#sttvn( a upravsni novýoh stanov

a objfdn4nl počta výlUkA pone-oh4n-
o

bylo nové hlavni úřadovně

a aby tato opr4vařna byla přsdne-viíl- i

jitě n£ktré sa nutné sinané

opravy s tím vyhralenlm aby

smysl nynljlíth Čl4nkft rušaa ne

byl D4I utnelsno vlml hlay
přítomných i4tapcfi by úřadovna

lil Jednoty byla opr4vnlna v pá-

du le by v ča mez! tímto a pří
itím určeným sjezdem nějaká du

leiitá směna neb oprava těchto

stanov sa nutnou uináns byla
takovou vypracovat! a všem zbra-třený-

spolkům k odhlasováni

předložili Ku nabyti platnosti ta-

kovéto tměny neb opravy jest
však zapotřebí dvě třetiny hlasu

všech ve scbfiiích jednotlivých

spolku hlaiovavších členu

jest úřadovna Hlavni Jednoty

oprávněna jakmile dostoupí počt
členu Jednoty ca 700 zvýšili ne

odkladně pojištění na úmrtí bratra

na $1000 bez jakéhokoliv hlasová-

ní pouhým oznámením toho všem

odřízeným spolkfim
Záruka dftvěrníku u jednotlivých

sbralřeoých spolku ustanovena na

$1000

Na to schflze odročena na 0 hod

ráno
Fr Mixa V Štěpán a

předs sjezdu Jos K Sokol

tajemníci

7'řetí den zasedání

Schůzi raní zahájil předseda sjez

du Fr Mixa v určitý čas

Protokol z minulé schůze čten a

přijat
Záruka velkoúčetníka ustanove

ná na $500

Záruka velkopokladníka ustano

vena na $3000
Usnešeno by příští sjezd odbý- -

váo byl roku 1890 dne 22 února

městě Owaionna Minn Na to

určeno a odhlasováno služné pro

úřadníky III Jednoty jak násle

duje:
Služné velkopředsedy $10 ročně

Služné velkotajemnika $20 "

Služné velkoúčetníka $20 "

Služné velkopokladníka $10 "

Účet za alft při odbýváni sjezdu

$235 přijat a vyplacen
Na to předvzata volba úřadníkfi

III Jednoty
Za velkopředsedu zvolen zástupce

br Vojt J Factor

Za místopředsedu svolen zástupce
br Vojt Cbalupecký
Za velkotajemnika zvolen zástup

ce br Frant Mixa

yáá velkoúčetníka svolen zástupce
br Jos Sokol

Za velkopokladníka zvolen sá

stupce br Jos Maruška

Za průvodčího svolen zástupce
br Tom Novotný
Za strážního svolen zástupce br

Fr Pexa
Účetní výbor br Tom Marek

Vojt Štěpán a Václav Lapic
Nověsvoleným úřadníkfim pro

voláno třikrát Na sdar!

Usnešeno by úřadovna Hlavn

Jednoty nechala vypracovati "JJi

plomy" této Jednoty pro všechny
abratřené spolky a tyto pak dle po

třeby objednala a rozeslala

platnosti eo ani po ejezau a maji

býti všem shratřeným spolkům v

čase tom sděleny a doručeny

Následovalo pak slavnostní na-

stolení novězvolených úřalníko
Hlavní Jednoty nejstarším zátop
cem na sjezdn br Fr Pfchour- -

kem z Mínneapolis

Výbor resolaěni podal pak nšsle- -

dojící resoluci:

Usnešeno všemi na sjezdu Č 8

V P Jednoty v Nové Praze Minn

shromážděnými zástupci vzdáli

vřelé díky všem sbratřeným spol
kům jakož i jednotlivým bratrňm

za laskavě zaslané blahopřejné te

eířramv a dopisy Dále usnešeuo

vzdáti též srdečné díky ct míst

nímu spolku čís 5 a všem členům

aVn a IttaUnvA a v nriuflí liratr- -— - ' I 1

8K ťuuuBu uťcu
Úřadníkft tétO Jednoty ' jakož

1 za
I

nezisme oojeunani a upraveni sine

pro sjezd Konečně usnešeno vzdá

ti též díky všem úřadníkfim Hlav

ní Jednoty za správné a nezištné

konáni povinností po čas jejich
úřadování jakož i díky všem spo

ubratrara a krajanům v Nové Pra
ze Minn kteří lakvmkouv spáso# m

bem pobyt náš mezi nimi zpříjem
nit! se snažili Navrženo by tato

resoluce do protokolu sjezdového
I

„T
vepsaná a v "urganu--

-

jeanoiy
uve-řeině-

bvla Itesoluce s doda- -

- 0 #

tečným návrhem přijata a provo
áno třikráte Na zdar! Jos Sokol

F J Novotný Jan Bednář resoluč

ní výbor

Před ukončením sjezdu oslovil

předseda sjezdu br Fr Mixa shro

mážděné zástupce následovně:

Ctžní zástupci Česko-Slo- v Děl

Podp Jednoty! Dříve než ukon

čím toto sjezdové jednání naší

milé Jednoty dovolím si Vám bia

hopřáti k zdárnému výsledku toho

to sjesdu a k šťastnému návratu do

svých domovu Dčkuji vám srdec

nS jménem celé Jednoty za pozor

nost a pilnost kterou jste veledfi

ležitému jednání našemu po čas

sjezdn včnovali a doufám že usne

lení tohoto sjezdu bude blabodár

ně pfisobitt na roskvét a rozšířeni

naší Jednoty jakož 1 ku blahu a

uspokojeni našich spolubratrů a

jich milých a žádám Vás byste se

ranou provolali naší milé Jednotě
a všem spolubratrům třikráte Na

sdar!
S nadšením provoláno
Na to schůze uzavřena a sjezd

prohlášen sa ukončený
ť rant Mixa předseda sjezdu a

Vojt J í aktor velkopředseda US

DPJ Vojěch Stčpái
Sokol tajemnicí sjezdu

c) Výbor itílnl íčlenný sice:

bř Jskub Nestával Jan StoobelJ
Paleček Viol Líplo a Tom Ma

rek

d) Výbor resolučnl a tiskový

voleni: br Joi Sokol J Bednář

a Fr J Novotný
Ueneieno by předseda ejeidn

br Fr Mixa laskavě byl nápomo
cen výboru n oprava stanov při

vypracovaní nových olánkfi

Dále nsneieno by se přednevia
lo Stení správy velkoůSetntka ta
období slesdové 1895— 1897 Jakož

i iteni blahopřejných dopiift a te--

legramft než aby sohfite byla odro

čena a ustanovené výbory ku prftct

sasedanly

Zpráva velkoúSetolka pak Stená

a odkátána finančníma výboru

Blahopřeloé dopisy a telegramy
od sbratřenýoh spolkft Jakož i Jed

notlivých bratra ( mnohými poky

ny a návrhy) Čteny a odkásány pa-

třičným výborům a provoláno všem

ní Kaivlatelfim: Na sdar! Dale

čten JeStČ doílý telegtam od br

Ani Mendla a brovoláno 3
o

na sdar!

Dopis úřadovny spolčenýoh řá

dft Č S P S na "Západ" s pově

řující Hstinoo pro p H Breoera

vihledem vylednáváni o sloučen

se nalí Č 8 D P Jednoty s Jme

novanými řády s vděkem přijat
Dopis se ládostí p II Brenera

(co sástupoe sápadoích řádft č 8

P 8) o dovolení vstupa do sjesdo

vé siné by mohl podmínky a dft

vody vshledem sloučen! toho sá--

tupefim na sjesdu snromazaenym

přednesti přijat a p II Breuer do

tasedací sine připusiěn
Na to jednání o sjesdovýoh sále

lítostech odroleno

Po přednesu p II Breuera usne

ieno odloliti sálelitost tu ny or

tástapci mili čas o návrhu tom

přemýSleti a porokovau usnese

no pak schfisi odročit! by uiUdo

vené výbory mohly pracovat! na

druhý den 23 finora v 9 bod rtno

Fr Mixa V Btěpan a

předs sjesdu Jos Sokol

tajemníci

Druhý den zandáni SS února

Schfisi sabájil předseda sjesdu

Fr Mixa v určitý čas rrotoka

s včerejší sohftse čten a přijat bet

opravy Zpráva finančnlno výboru

le naleil knihy a 6čty v úplném po

řádka a U vie shoduje Una

přijaU JedDohlasni

Kokft pluti te mřlřn ron

Od 18 do 25 28 ctu $3C0

25 30 31 372
30 35 35 420
35 40 40 480
40 43 45 540
43 45 50 000
45 4tí 52 - 624
40 47 54 048
47 4H 58 72

48 49 58 694
49 50 60 720

(Dle toho bude platit 25letý člen

na pojištěni $60 něco málo více

než i% a 4otetý člen sotva 1% se

sta svého pojištění ročně)


