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K llLÉKAÍtENÍ

riiiiéviid jest tu přirozená krnjiia
liiěinalá Vřei linv druliy travin di

vokýclt i (diyřťjiiýeli nmtoit tiin v

Ihijitťstl
Ji:mI tu píístleSl pro doliytek díivl

ku Htavlii1 iluliiá čistá vodit a nentává

npliťp'('I ztráty rtiody nártledkrtii mí-

cha

Trhy Jmou nu Mízku jelikož jest
punp (II) mil do St Paul a Miímenpo
lit h 63 tulit do Dulutli a Superior
lierotiu jeat již nyní přední ženkou

uHiidoti v krajině a během čautl Klane

se nilékařeníni jednou z nejbolialšírh

Připojte se k twadě této nyní do-

kud St Paul & Duliith železniční Hpo

leětioRt prudAvá po7tmky lacino na
Heřkiinon jiřt až deset roků

C" O mapy 11 podrohnosli piíte na:

JOSIÍPII CHALUPSKÝ

lioil Corrai"nilpnt
IIKHOUN MINN

nik b na

IIOrEWELL CLAltKK

IjiihI CoitiiiiUaloner

ST PAUL MINN
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Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na akladí velké mnoíatvf apl-a- ú

sábavnýcli a poufných se víU-el- t

možných oiairil Divadelní aplay má-

me váechny jež Jaou k doatáiii v rút-nýc- h

abtrkách Tiáte ai o a"mam
otxlržite jej sdarma Adreati jte jedno-ůui- e

Pokrok Západu
Omaha Neb

v obolu dii" 17 cffVMiď dvou

loupí ový aenaaiif fMru k v kte-

rémž sdhij" )r byl Mm O W

Palm t iínirilii Nm vytMiiý
l itu Mou J! form ll m stílníiii
Hudilonm ku prokoumán! knih

Národního MUviíího rUdu C S

P H Podávajíc puk přávn kte

rouž pm Palm atátiiímu auditorovi

předložil kouří náiledovním!
"Potud práva nástupce auditora

alátti Ni braska Pan I'alm zajisté
vystavuje CS PS nej littibučjšl
vy avi dření což lnpodiyby fie

bťde pfíjMiino Irm ji duotlivi úlu

v stitu Nib kteří tiřinili audito-

rovi iid iní ii tím j j doutitili k po
ilánl aeru inpi ktora Tito páni

očekávali Že knihy a finance

nejdou V pořádku Že C S P S

dochází - zklamali se neboť vše

tub z no v in (vzornějším pořádků
n úři Itiíkdm Nirodního hlavního

fádl místo ostudy dostalo Be úfaď
ně nejíti uznání nýbrž obdivu

Působilo tedy tidávačství zrovna

jako "bootuerani"
Abychom přesvědčili fte kdo

vlastně byli těmi udavači dopsali
jame hned v pondělí po obdrženi
onoho Čísla Volnosti na státního
auditora sdělujíce mu stručně co
Volnost tvrdí a žádajíce jej o ozná-

mení zdali je to pravda ane bproř
vlastně podniknuto bylo vyšetřo-
vání knih a účtů Jednoty ČSPS
Na to obdrželi jsme následující

odpověď kterouž v překladu po
dáváme:

Lincoln Neb 21 čce '97

Jan Rosický
1209-1- 21 1 již 13 ul

Omaha Neb

Ctěný pane:
Mám list Váš ze dne 19 čer-

vence týkající se sensaČního článku
českého časopisu vydaného v Cle-velan- d

Ohio v němž tvrdí se že

sem poslal vyšetřovatele O W
Palm-- a následkem nějakého udání
že by knihy a finance onoho spol
ku byly v nepořádku Jest mi

potěšením sdělit! Vám že neznám

žádné příčiny pro takovouto po-

věst Neslyšel jsem nikdy ani

jediného nepříznivého slovíčka

proti tomuto spolku avšak zákon

ukládá tomuto úřadu za povinnost
čas od času vyšetřiti stav spole-

čností kteréž obchod v Nebrasce

vedou Vyslal jsem pana Palma
do Clevelandu pouze a jedině proto
abych vyhověl zákonu a ne proto
Že bych byl slyšel nějaké podezře
ní nepoctivosti proti spolku Když

pan Palm několik dnů vyšetřová-
ním strávil psal mi dopis v němž

mluví velice pochvalně o tom co

sezaul a viděl V úctě Váš

Samuel Lichty John F Cornell

Deputy pro pojištění Auditor

Není to poprvé ani výminkou
co podlým spůsobem děje se úsilí

vzbuditi podezření nešlechetného

jednání proti komusi v Nebrasce

nýbrž jest to pouze jenom Člán-

kem již déle trvající takové bídá- -

cké působnosti Jest známo že

od minulého roku kdy v Texasu

v Minnesotě a Iowě počala agitace

pro opravy jež odepřel sjezd St

Paulský pronášeny byly neustále

insinuace že tak se děje ze ctižá-

dosti a prospěchářství a mířeny na

kohosi v Nebrasce ač známo jest
Že hnutí pro zavedení oprav po
vstalo v Texasu a následováno

bylo v Minnesotě a Iowě později

pak časopis náš a jeho redaktor
označován byl co původce toho

hnutí který usiluje o roztržku a

rozbití CSPS
Odkud tyto bídácké útoky ne

bylo nás ovšem tajno Měli jsme
a máme za schopna takových

pouze jen "slavného" účetníka

Národního Hlavního Rádu Sen

sační "odhalení" Volnosti jest toho

patrným důkazem Nebylo dojí
sta ani té nejmenší příčiny pode-

zřívat! někoho z udavačství proto
že auditor konal svou povinost a

dojista také že pan O W Palm

nezavdal ani slovem příčinu k po

Iři ř tly („H l'S rai virnl iMko

ty ifjlotiiily k íttili( Ciko
Ilfltk( Jnliiolř

I Alriiř 1i tlMlllfmko
ill"ki' Juliioty lnuli'

poMlkiln sfjMM jiktiiil iílil
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I Zn 1'fvnl 111tfr tfvílnl Z IimI'
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( hli o rSlu IMIf

I Vfii t líny nov4 řuly 'iuAi{
( ko hřitlr-ik- r jVtlnoty Iniitoii

liiitl iiniifif novou ifiť
tnCii mi jmi tuto i iitr Jli t

Jljoo rtililHky iiintioii s' ilíti
nuř ti t) tntiíkíl MU v tif IHťlovtiy
ainl ti IVikrokii Xípnlii

J '' víi cli strmil tlo liií jr4- -

vy }- - M4if s lionřiiř noví IU no-

ví4 k Iřm Ltilrtin y } stoupily ai--

ťJ(nl("f nko !rtrskou Jedno-
tu U fnlii v ( hrkoii iili1iilo
h v iiiintilil jttliAi ih-tif- t a v lni-do- ut

ř liňi opřtnA lUIsfc li 30 ne h

35 IiikIi- - nvrž no Ktli ly lioni

vfdíli v kterém řílti m jvíti! no-

vých ílnft pfíliytlť?
I ZAp JiIno- -

ta přijala za svůj odnak Štítí k v

nímž v hoři nní Itsvé čAsti nalA
so sytnliol práce kovadlina per-líkťi-

n

v dolcnnf pravó řAsti pak

pluli se snopem obili symlol to

rolničení Mizi olšina kosino

jest páska sc začátečními písmo- -

narni Jednoty Význam odznaku

toho jest že dčlníka i rolníka

poutá páska Jednoty
Česko-lira-trsk-

d

1 Jak se nám sdčluje přihla- -

5njí se stále nové řády o přijetí ku

Západní
Cesko-Iíratrsk- é Jednotč

tak Že do konce tohoto nič-sic-

čítat i bude Jednota 50 řádfi s ne- -

mť-n- než 1300 členy 'Vél nčkolik

řádů ze státfi východních se při
hlásilo kterýmž přijetí musilo

být i odepřeno an stanovy toho ne

připouští neboť obmezují Jednotu
na státy Wisconsin Minnesotu

Dakotu Iowu Nebrasku Kansas

Oklahomu Texas a ostatní státy
západní

I U spolkň kde rozpisují se

úmrtní rozpočty až po smrti člonf

trvá to obyčejné tři měsíce nežli

pozňstalí obdrží pojištění U Zá

padní
Cesko-Bratrsk- č Jednoty

bude se platit 1 každým měsícem

jeden rozvrh ku předu ať bude

nějaké úmrtí aneb ne a dle dosa-

vadní úmrtnosti ve státech západ
ních lze s jistotou počítat! na to
že bude v pokladní vždy záloha
ku předu tak že pozůstalí obdrží

pojištční po zemřelém bratru v

desíti dnech po smrti

S Jedno výborné zařízení jest u

Západní Cesko-Uratrsk- é Jednoty

kterýmž předejde se aby řády ne

ztrácely Žádné peníze ti tčch bra

trft jež pro neplacení vylouČiti
musí Na úmrtí platí se každý
měsíc určitá částka dle určitého

stáří v určité dobč Každý ví

mnoho-l- i má k placení a že to ve

schůzi zaplaceno být i má Když

nezaplatí tedy tím dnem přestává

být pojištěným ale proto přece

nepřestává býti Členem KdyŽ
svou dluhující částku zapraví do
tří mesícn tedy nabyde všeth

svých práv nazpět a mňže platiti
dále na své pojištční KdyŽ by
ani do tří mčsícn nemohl zaplatiti
dluh svůj tedy mnže tak tiČiniti

do šesti měsíců avšak musí pak

podrobiti se lékařské prohlídce

jestli snad se v té dobfi zdravotní
stav jeho nezhoršil Toto zaříze
ní jest výhodným pro Členy i pro

řáJy členové mají k placení
každý měsíc jen částku skrovnou

kterou snadno seženou kdežto při
dřívějším spůsobu obzvlášť kde

platilo se Čtvrtletně bylo nČkdy
dosti obtížno celou Částku najed
nou skládati tak Že Člen odkládal

Žádal o poshovční a řád za ního

j
i t rt f fta jiooo

1 Novou ktlilill potři btiotl podle
nov'ho Kyalítiiii dtli zhotovili
Ml lvní ('ř idovn i Zápdtiř Česko- -

lllalrské Jednoty Jent to knihi
o 100 litť t li čili 100 atránkádi
do kteří ž zanášeli ae bude plarení

jk úmrtních poplatku tak vš cli

popbitkfi jiných Tak jako ve

atarýth knihách ČSPS bude

tníti každý čb 11 jednu stránku pro
sebe v?ak zanášení budí' mnohem

jednodušší a vyžádá ménf práce
tak že jedna stránka postačí pro

všechny poplatky na deset rok A

lato kniha bude státi pouze jeden
tolar Kniha denní o 320 strán
kách bude stáli í 200 kniha hlav-

ní k zanášení ostatních poznámek
mimo příspřvkA též $200 a kniha

pro pokladníka JI i 00 aneb vše

chny čtyry dohromady J550
Všechny řády mohou si objednat!
dle přání a potřeby bud" jen knihu

příspřvkA a při tom používali své

dřívější knihy dosavadní aneb

všechny knihy nové Objednávky
mohou se posílati na Hlavní Úřa-

dovnu aneb na Pokrok Západu

Upozornění Západní Česko-Br- a-

trské Jednotě v Minnesotě

Jttfiťttois 26 řcc '07

My níže psaný výbor účetní 11- -

pozorňujem Z C 13 J že bratr

Josef Týra jest oprávněn všecky

poplatky od všech Rádu Z C li

J v Minnesotě odbírat a opatro-
vat a na patřičné místo zasílat
načež složil záruku na $vooo
Řád Český Lev Z Č Ii J zvo-

lil 3 členný účetní výbor který
každé 3 měsíce bude podávat zprá-
vu Orgánu Bratrstva Z Č li J

Dále výbor ustanovil na který
bank má peníze ukládat než dal
ší uznání a odporučení od sbra- -

třených Kádů v Minnesotě obdr
Ží Znamenáme se VaŠi neúnav
ně pracující pro dobro naší Z Č

li J í l J Ileyný
účetní výbor j

Frank Čáp
( Josef Nový

Členové řádu Palacký
kteří hodlají nové členy k řádu v

pHŠtí schůzi riavrhnouti mohou

obdržeti navrhovací listiny u ta-

jemníka br A Kmenta aneb tt

účetníka Chas Steigra
Též znovu uvádím na paměť

členům že počínaje tímto měsí-

cem platí se jiným způsobem na

úmrtí Hlavní úřadovna Z Č 11

J nebude vypisovali každým mě-

sícem rozpočet na úmrtí jež se

až po smrti nýbrž každým
měsícem bude se bez všeho rozpi-
sování platiti jeden rozpočet dle

stáří Členů (viz tabulku ve stano-

vách) vždy ku předu Má tedy

každý člen k placení jeden rozpo-
čet který jest k placení dnem 1

každého měsíce Nejpohodlněji
bude ovšem pro všechny aby pla-

tili ve schůzi však kdo nebude

mít i příležitost schůze sc súčastni-t- i
musí zaplatiti nejdéle do 28

v kterýž den účetník zprávu a pe-

níze odešle Proto jest povinno-
stí každého aby nejdéle do příští
středy zapravil poplatky své za
červenec
Též upozorňuji že každý má

k placení 25 centů Čtvrtletně aneb
i 00 najednou ročně do fondu

záložního Chas Stciger úč
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