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sobft myslili: Kdy! necbceU k aám

všichni nedbám o lidaéko Po na~

šera náhledu máma odstraňovat!

vše co by naši mládě! odpasovalo %

tak ji spíše přivábit! aby k nám

spíše lnula a a námi toatala — kdy!
ne Všechna tady aspoA takovoo Její
část Jakou zachovat i msžaaaa Nám

adá ce že br Týra trefil hřebík aa
hlavu kdy! onehdy napsal:
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Neilma zdali ct 141 Západní Jedno

U tnal obsah aei bjl roze!4o
Vlak víme ! br Malý byl vyslán
cem na ejezdu Ht Paalakém a k

mohl tolik nepravdy a tolik křivdy
v tik málo řádek shrnouti to přes

buje naši chápavost Podívejme

jens

"Nal Jednott Jej platí i oo Iull
odštřpencůni"
Koho platí? Zač platí? Kdo

pliti r Br Milý vf — a jestli neví

tím hůře — le Jednou neplatila

org4nn oi Jediného cento mimo a

ovefejnfní čtvrtletní zprivy taujl

míjfaí přen utrinkn $1000 VSechny

vvhl4šky obláíky a a&Iežitoati úřa- -

dovoy neb řádů oveřojnouAoy byly

idarma Poutě byl povínnen laidý
řad od birati jeden výtittk a to ta
cena eníJenoa Jestli to předplatné

7 anad povaluje br Malý ta "plat"
nuz vi enau ze 10 preapiame aiozuy

i právž tak ty řády západní jež návrh

na oprava učinily a jí ae domáhají

jako ty kteréž j( odporují Jestli
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Jtj i spánka viboří na aUtpčí
npoioroí a a hofíeiho itnrnu vyvd

Jt Jhi (boobi
0ttn( tvrtffií Jt v oohUii a

předsHlf m Kolík $t tolik llí A

to jet ibran kteroa 4Ik Utof bratři

bojují! A pik snad jelit bnnof
lo oni joa ti praví Jakobové kteří

opatrují v# lkatolc# a v batloce

'rovno vornostbřatritv!H Uah!

O tom tl-va- ra

Bratr BuAau rotep-a- l m atříili-v- i

o titaaoi v Jednot (J H P 8
Není pochyby Ie kdyby vlíchni
kdo! o věci píií uchovávali a

uvalovali atřítlivě daly by ae od-

stranili víechoy neshody v dobrotě a

mírnosti Zuřivostí a jakou na-

padl ileohetný bratr Šoajdr bratry
jen! nejsou si vědomi láďného pře-

stupku jích! úsilí vychátt pouie
Jen se snahy o zachování svých řá
dři a tak šachování Jednoty ani!
liooměroostf s jakou Jednala úřa-

dovna se oviem cíle nedojde
Bratr Bufiata souhlasí a včtáinou

oprav jel dožadují pro sebe některé

řády sápadní kdy! ostatní si jich

nepřejí avžak nesouhlasí a cestou

jakou se jich ty řády cápadní do-

máhají Měly prý předloliti k

odhlasování opravy ty a může být
že by byly přijaty — a když ne

tedy mohli agitovali agitovati a

agitovat! až by dosáhli cíle

Dobrá Nechť p Baňatá položí
raku na srdce a řekne upřimui a

bet obalu tdali myslí že by dvě

třetiny člena svolilo k opravám
těm kdyby o ně cpnsobem jím

zakročeno bylo Z jed-

nání sjetda ninulého a chování se

bratru východních i tápadníoh vůči
žádosti řáda západních jest patr-

ným že nikoli A co pak? Jak
chtěl by agitovati br Bufiata?

Prostředek agitační orgán který

by viem členům do rukou přišel
byl zrušen zúmyslně trušen aby
ae každá výměna myilenek nemož-

nou učinila Co tedy jiného zbý-

valo řádům když již byly ve sjet-
da a usnesly se tměna navrhnou-t- i

aby se připravily též na ten

případ že ostatní řády t nevyzpy-
tatelných příčin budou chtít i na
dále setrvati při starém systémo
který ponenáhlu vede k tábubě

Kdyby bratr Bufiata býval svěd-

kem té vyzývavosti "taky — bra-

tra" na sjetda kde slova výstrahy
a varování odmítána hurónským
pokřikem kde vítězení zpáteční-ckýc- h

opatření a krokl přijímáno
se vnitřním sadostačiněním a vě-

domí moci despotické pak by ne-

divil se le řády které! tměna ta
nutnou uznávají učinily přípravy
po všechny případy

Hnutí na tápadě — br Bufiata

který ví že Pok Západ není jeho
původcem ví le vzniklo v Texesu
kde Pok Západa má jen hrstka
odběratel fi právě tak Jako na aeve

rotápadě po našem přesvědčení
vtniklo i tého! poznání jel nabyl

rttftf hn)Aitk Jit4 řiVřby

pik odpadl Jí

Js4tíi návrhy rinprtv t f £ f ji-

ní imlsy Jott Jlnh alkodk p'!4io
bU9j s o ftich V ebrá"nm přm#
r tof tJ o posle fnl po fsnlm } Iři-- v

pik o přfitm if n t il' b
přijmut otstn( ptk n Ipi liJi Jt
H
pf l4i f4?řh n jodnho £ln a

oprav první vity ab prvnlbf élán

ka Klivnfbo 4vrbi ! druhého žl

aa aa oprav třl vty nb (lánka
od třstího aa oprivt drohl t ly př
dsvsirns atpřl návrh na cprava
první vity třeba byl ptvnl podáa

pk návrh na opravu t%[ nsb pos

dljlí nsb poldnf vily nb ř lánku

(hlUtimi mi nurKtt mvrhtij s

často V lom sarolm srnyslu Jako
kdo d4vá návrh naol-lole- ni

na nsorČito řínlJ-- J vtom 4

my! aby píJm£t o kterém s

jedná pro vi ly o Holen byl Vlak

tím není pf lmřt to odbyt nbof v

pádu odlolenl rnflls kdykoliv pozdi
ji věttinou hlssa předsevzít býti

Výliory — Kozlicné výbory usta

novají s ipfisobem rozmanitým dle

toho jaký obyčej ve spolku panuje a

neb laká pravidla si spolek ustanoví

Kejcbyčejnějsím zpOobem Jest 2a

předseda sám a neb a dozorcem vý-b- or

sestaví Někde je obyčej že pak
ještě spolek hlasováním volbu

předsedy schválí neb zavrhne V

jiných pádech opět hlasuje se lístky
v jioýou opět ae úitné od členů navr-huj- e

a o navržených pak hlasuje
Jestli se výbor navrhuje jest nio mé
né než aluíno a též všeobecně toho

pravidla se áetří že navrhovatel před-
mětu k vflli kterému se volí výbor
co první i výborů jest navržen a co

prvně jmenovaný jest předsedou vý
boru toho Tež jest prospěšný oby-

čej že ostatní členové výbor! voli
se t těch kleří nejvíce zájmu a úča-

stenství v táležitosti té jeví a nejči-

leji debaty se zúčastnili Jestli vý-

bor ten jest výborem kterému zále-

žitost o kterou se jedná v úvahu

pouze dána býti má jest obyčejem
volili větřinu t příznivců a menéinu

t odpůrců Tím dojde se ve výboru
k zevrubnórm uvážení otázky o kte-

rou se jedná Jestli ale jest to výbor
kterému svěřit! se má provedení ně-

jakého usnesení dobře jest voliti jej
ovšem oelkem t příznivců jelikož
pouze od nich lze se horlivosti y pro-
vedení nadití Když některý úd dě
lá návrh na zvolení výboru k nějaké-
mu účeli má vždy připojiti kolika-čle- ný

výbor ten býti má Tím uspo-ř- l
se evláštnf návrh k tomu cíli a věc

rychleji vyřídí Při schůtích výbo-
ru tvoří nadpoloviční většina quo-ru- m

a obyčejně považován jest první
do výboru jmenovaný za předsedu
výboru však výbor též může se sám
na návrh torganisovati a předsedu ni

zvolili Jak již dříve zmíněno nej-

lépe jest když výbor se usnčsti může
na jednohlasné zprávě a tuto pak
buď ústně buď písemně podá Jest-
li se podává správa ústně není třeba
aby každý člen výboru za sebe zvlá-

ště zprávu podával dostačí když
předseda výboru za celý výbor ujed-
nání výboru přednese Jestli se vý-

bor neusnes! na zprávě jednohlasné
tedy podá jeden z členů většiny
zprávu většiny a jeden z členů men-

šiny podá zprávu menšiny Zpráva
menšiny ve vlastním smyslu není

zprávou výboru a podle práva nemá

předkládána býti než se svolením

spolku Však ve skutečnosti se toho
nešetří a zpráva menšiny dochází ta-éh- o

uznání jako zpráva většiny

tou však také výbory jako ks

přltM" uor pro vyšetření čekan-c- e

výborové pro návštěva nemo-

cných atď kde každý člen sám o

sobě a za sebe zpráva podali musí

Zprávy takové mohou podati ie
ústně jestli výbor do se do-

stavil váak jestli do schůze přijíti
nemůže jest povinnen zprávo pí-

semnou podali jinak podléhá po
katě

pohrsřováiit bud

oprava Navit Isnto vslion J(l

lefifwt a ros4blof aUf lis d4lstl
eávrhy at opravy aJrAtiljlílt t
aoba Taktélpřlftávrbáhllrh ]ot
imatky aJví molay iVto ainá

vají JUtá pravidla almif m n4r-k- y

toho dra ba Iřlí
Jsdao i praví 11 Mh ) le

aávřh aa oprav potíébá 4m o

praví vlak pout Jloé k lyby lobo

in ot8taí aebylo mílo by to

visti ka imatkom asmíroým Kly!
Jtdsa ÍUa dává eávrb drubý mAlt

podat oprava a tMI oprava opravy
ale ítvrtý atmll poltt náv rb aa o

pravá aávrba třetího člena itávrh

takový byt by pořád k a př'lda
a#ml JJ připastiti

Drahé pravidlo jMt ! pakli
ihro-máldl-

příjme a odhlasuj nJaký
návrh opravy osli návrh tsn po

tmšnit ani! lze odmrttf aý

návrh aa oprava podt
Jstli návrh (hlavní) skláaá se i

vío částí nsb článkft které po po

řádka po sobě následují a návrh uva-la- j

a oelý a dělá aa víc návrhu

na oprava rozdílných částí tedy vs
moasav úvaha nejdřív návrhy o

prav činlných k prvníma neb nej

prvnijšíma článku Vlak jestli k

prvním článkům nabyly dělány opra

vyal po opravě posledních článku

jaoa přeoe pak na pořádku a musí k

Jednání připuštěny býti

Oprava návrhu m&la býti rozdílné

bo druha Mule to býti tměna neb

vynechání některé části návrhu neb

vloženi některých slov neb vynechá

nl některých a vložení na to místo

Jinýoh slov neb připojení dodatku

neb konečně substitování toti! po

stavení teela jiného návrhu o tom sa-

mém předmětu na místo předlébají-cíh- o

Kdy! by dělán byl návrh vynechá

ti neb vyškrtnoati některou část ná-

vrhu a byl tavrlen nelze jej ovsem

vío opakovali však kdyby mezi tím

Jinou opravou nabyl hlavní návrh

jiného smyslu pak Ite opakovati

náarb na vyškrtnutí kdyl by uzavře-

no bylo jistá slova vySkrtnouti není

na pořádka návrh aby byly znovu v

návrh přijmuty leda ve spojení s ji-

nými slovy které by návrhu daly ji-

ný amysl ne! měl před opravou

Pakli že kdo dělá návrh aby se

jistá část návrhu vyškrtla a jiná slo-

va na místo to vložila m&Ze kterýko

liv člen požadoyati rozdělení tohoto

návrhu tak aby ae hlasovalo zvláště

o vyškrtnutí a zvláště o vložení jest-

li kdo proti tomuto rozdílení má co

k namítání předloží předseda otázku

to shromáždění k rothodnutí Že

toto rozdělení jest časem potřebné a

notné jest na bfledni Většina čle

n& třeba souhlasí a tím aby Jistá část

návrha vyškrtnuta byla ale třebaa

na těmi slovy kwé navrženy jsou

aby na to místo vloženy byly Vů-

bec kaidý návrh sestávající t více

čistí muže na žádost člena být roz-

dělen a o každé části zvláště hlaso-

váno

Kdykoliv a děli návrh na opravo

předseda má přačíat neb dáti přeč

návrh hlavní jak původně podán byl

pak oprava a pak návrh Jak by tněl

opravený tak aby kaidy rozamněl

o5 aa Jedná a jak by návrh opravou

tměněo byl

Jestli při návrha na oprava jedná
a o číalio a bylo několik návrhu

rozdílných podáno tedy se přede-vet-m

hlasování o Číslic! nejvyšší
nejprve jestli ta aavržena tedy nej

I to předplatné jest platem ta který

i Jent povínnen Pokrok Západu hIouÍí

ti pak jest povínnen eloužiti vňera i

f to učinil nio více! Jakým právem

I
'

požaduje ct řád Západní Jednota

aneb br Malý že P Z měl sloužiti

'i jedněm a ne druhým?

"On byl ustanoven by hájil Jedno

ta G S P S"

lír Malý byl na sjeisdu St Paul
9 akétn On vf že tam tamítnat byl

návrb podaný povodně br HoHÍckýro

aby Úřadovna v tájrau jednoty pro

a její dobro a ka projednávání táleži- -
' tosti řádových vydávala avflj vlastní

1 L orgán On ví že na místo toho

r UHneseno bylo aby vyjednáno bylo

i tlé le k 61i těm platftm chtí roa-trhno- uti

jednota ale oni aami k vůli
těm platům Jednota ndržeti oechtí

Toť se rotami k cema pak oni po-

třebují ty-
-
západní bratry Jestli ne

k vůli torno placen I! Ta Jednota to

bratrství ta svobodomyslnost ta ná-

rodnost a ty účely Jednoty Jsou těm

východním bratřím aamé 'nioi jim
se jedná jen o ty tisíce Jei ti západní
bratří pomáhají platit a jestli nechti

platit třebaa chtěli všechny ty ostat-n-í
účele sledovat a nimi v společné a

jedné jednotě tedy mohou jít vý
chodní bratří je nepotřebují Oj
Jak rádi by nám ti naši bratří vý-

chodní oblékli ten evftj jezovitský
kabát kdyby jen mohli!"

DOPISY
Austln Minn — Ct Orgánu!

Prosím o malé upozornění všech

bratra Č S P S kteří nemohou Si

nechtí pochopit proě západní řády

chtí tavésti trocha pokroku do řádo

našich Bratři! Nechci nikoho ká

rat ani poučovat ani! bych ohtél a

někým polemika Jakoa věstí toho

jsem příliš dalek ale tolik vím 1

něco v řádech našich atáti se musí

aby i na dále ae udržely a bratra m

našim v Jednotě sešedivělým a Jich
rodinám nějaké podpory aa té! ča-

sem dostalo Pohlédneme Jen 4 ro

ky naspět kdy řád náš Zářa Bvobo

dy byl do Jednoty C 8 P 8 sva-

děn toti! 2 dubna 1893 pod číslem

198 a celá Jednala čítala na 12000
údu a dnes čítá na 11000 údu a 213

čísel tedy o 14 čísel vío a 1000 úda
méně Krásný to pokrok? Proto!

pravím nechrna Jít! ty kteří chtí jiti
po atarém sp&soba jich oestoa a nvi

díme kteří budou lípa prospívat!

Srdečný pozdrav na všechny bratry
a pomněte ! mám krásný tnak a

tak také dl něho kráčejme

Ign Kimlička

poutě i některým časofiiem kterým
C koliv buď denním neb týdenním

buď Svorností Amerikánem Duchem

' bu Dennicí Pok Záp Domácno-- r

MS neb polokatolickoa Slavií neb
t

polností o uveřejňování oídditk i

V
ytddiek a adresáře Jednou ta mčiíc

'l ' Br Malý ví že veajetdu debatováno

bylo přímo proti torno aby byl ně-

jaký orgán' v něm! by ae psalo o

aáležitoatech řádových ie prý nepo-třebuje-
m

poučení jen když bodem

znát počátkem mésíce rotpočet

abychom věděli mnoholi máme platit
a v tom smyila a ducha bylo jedná-

no kdy! tastaveno vydávání Orgánu
Bratrstva lamítnut návrh na vydá
vání orgánu úřadovnou a usneseno

vyjednávali o uveřejňování vyhláíek
a adresáře v některém veřejném 2a

sopie nechť si je vydavatel neb re-

daktor členem aneb ne Bodejť!

( y Vždyť před 20 a 24 lety br Snajdr

byt reaaaiorem a vyaavaieiem orga
na po 4 roky a nebyl členem proč

by to nemohlo být nyní?


