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Nyní kdyl jest vře hotova bude
Vám snad dovoleno poskytnout i

místa k pron45iní náhledů jednot-livcf- t

anii byste by' za to kaceřo-vá- n

Počátek tedy uČinřn ale

nyní na nás budu záležet zdali
řdař má korunovat naší práci
Vím ře každý z nás podniknul
boj sám sebou nežli se odhodlal
ku kroku který za nezbytný po-

valoval Vím Že jsme neradi se

loučili s Jednotou CS l'S a jsou

Úplně neoprávněné ty výčitky
kterýmiž nás zahrnovali že snad

někteří k vůli obchodu jiní k vůli

úřadům aneb z jiných zištných

pohnutek o docílení oprav usilují
To v5e byly mrzké a urputné po-

mluvy neboť nám se jednalo o

zachování existence našich řádu a

zabezpečení jejich budoucnosti a

jsem přesvědčen že v málo letech

osvědčí a dokáže se že snaha a

úsilí na5e byly šlechetnými upří-

mnými a ku prospčehu celku čelí-

cími Ti nČkteří bratří kteří tak

urputnč nás a naše požadavky od-

suzovali všemožným spňsobem

zapomínají že jsme nebyli šamo-jediný-

před sjez-

dem nýbrž že z východu a od

nej přednějších bratrň opravy jež

my nyní přijali byly navrhovány
Že nedošly ve sjezdu St -- paulském

slyšení a nebyly přijaty nebylo
naší vinou Také není naší vi-

nou že úřadovna ČS IS zacho-

vala se tak pohrdlivýrn a odmíta-

vým spAsobem vňči našim zástup-

cům zvoleným ve sjezdu otnaž-ské- m

kteréž sjezd v nímž zastou-

peno bylo 33 řáda povčřil a spino-mocn- il

aby o povolení naších

požadavkA s úřadovnou vyjedná-
vali a nepozvedla ani prstu aby
se pokusila zjednati nám slyšení a

tak odvrátiti hrozící roztržku
KAvl úřadovna tak iiríílivř a nr- -

hrdavě vAči našim zástupcAm se

zachovala neurazila je nýbrž ty

řády jež je zvolily a povřřily Ač

ve sjezdu omaŽskétn byli mnozí

bratří jestli ne vřtšina kteří
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lovat Ač jhmii přisvdrn že

nyní když ri4Íe Západní
bude poskvtovati a poskytuje nvým
tli iifuu výhody jako ty nejpok ro-

til jíf a na itfjlepších základech
Založené spolky bude valné kvé
tat a prospívat přete proto my- -

slím Že by se nynějším fádňm
č S I' S a jiným Českým spoj
kťitu na západe mí la dáli b phí
IhAta k promyšlení naštho výbor-
ného zfíei)f a k připojení se k

nám až seznají jako senatí mu

sí že lepšího zřízení nenaleznou v

žádné jednotě české ani jinoja-zyČn- é

Vím že účelem sjezdu
omažského nebylo Český živel

drobit nýbrž co nejvíce možno

sjednotit Trávě proto že zasta-

ralé zřízení Č S V S od našich
řádft odpuzovalo na miste přita-
hování bylo příčinou že jsme se

o opravy zasazovali tak abychom
mohli v náš kruh uvésti všechny
řádné krajany Každý uzná že

by to byl jen prospčch nás všech

kdyby všechny České spolky jimž
to okolnosti dovolují v jeden ce-

lek se spojily k čemuž právč by

byla nyní příhodná doba Máme
na západe různé jednotlivé spolky
pod rozličnými jmény jenž mají
tentýž účel a sledují ty samé cíle

Pracujíce každý pro sebe a smí-

rem svým pracujem jedni dru-

hým na újmu a konečně na Škodu
všem Proto nejen schvaluju že

Úřadovna Západní jednoty řádům
Č S P S lhůtu k přihlášení do

prvního srpna prodloužila nýbrž

bych navrhoval by Ihftta tato pro
dloužena byla jeŠtč až do prvního
ledna 1898 a to nejen pro nynčjšf
řády Č S P S nýbrž aby mela
úřadovna právo pakli za dobré
uzná veškeré jiné řády neb spol
ky jež by se přihlásily přijímat
pakli na podmínky úřadovny při

stoupí Za druhé přimlouval
bych se za samostatný orgán a to
z mnohých duvodA které nemíním

všechny uvádět neboť mňj dopis
jest již delší nežli si přeji Jen

jedno podotýkám že když bude

orrján samostatný mohly by všech-

ny kvítance být v ntm státními

pokladníky uve řejňovány a státní

pokladníci mohli by též býti kvi-

továni pří zaplacení úmrtí coŽ

myslím že by byla mnohem lepší
kvitance nežli poštovní lístek ne-

boť by bylo uspořeno nejen mno-

ho práce a částečné vydání nýbrž
každý bratr by hned včdčl správ-
nost každého řádu každého řádo-

vého účetníka i státního pokladní-
ka A koneční až vyjde první
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4 všetky ty nym jit m doít4tky by
byly vyrovnány 4 všechny tužby
splněny Co při toru nejsmutněji
šílio Že mezi nabílil lideril jest Vl

hká vřtšina třili kteří se takový-
mito "argumenty" svádtti dávají
politickým bndlerftm aníŽ by si

vzpomenuli vlastrič Že šábt snictví
a zavírání krčem v nedMi by lo dí-

lem demokratickým a že používali
je ku Ždímání hostinských a po
mocí jich k udržování politické
mašiny A to více oni zapomí-

nají že byla todemokratická Srá-v- a

a demokratická politika kteráž
uvrhla zem v bídu a nouzi kteráž
dčlníka stlačila na úroveň na jakéž
nikdy před tím za republikánské
správy nestál Wilsonftv celní
zákon byl přijat kongresem demo-

kratickým a za vlády presidenta
Clevelanda a za té vlády započalo
zavírání dílen a propouštění dčl-ník- ft

z práce a ti kteří zůstali pra
covat musili se spokojit s valné
sníženou mzdou Však nesvčdo- -

mití političtí bodieři mčli tu dr
zost že t tu klátili za vinu ropu-- i
klánftm že prý to jsou následky
vlády republikánské a divno dost
že takový klam jejich našel víry
Tito političtí darebáci "nedčlají"
jen v politice nýbrž i v národním
životč Tak když se počalo jed-

nat o stavbu Národní Pudový za-

vázali se dělníci v mnohých díl-

nách ku skládání dobrovolných
příspěvků Když se příspčvky
počaly scházeli některé spolky
žádaly podrobnou finanční zprá-

vu od finančního tajemníka ČDS
tak aby se včdelo mnoho-l- i a na

kolikrát která dílna přispívala
aneb příspěvky od soukromníků
což se mělo uveřejnit aby se kaž-

dý mohl přesvědčit zdali jeho

příspěvek byl správní odveden
Po dlouhém dovolávání se těch

spolkft až po devíti měsících při-

šla teprve zpráva ale žádné po-

drobnosti jen úhrn ze všech dí-

len a sice prý I44 V dílní Hon-

dy jediní pracovalo kolik set děl-

níků napořád Češi a ti skládali
ze své mzdy procenta na Národní
Ihidovu což jest též zahrnuto v

těch 544 Však finanční tajemník
jest jedním z politických vůdců a

proto se přes to přejde a ty spol-

ky zůstanou na poušti volajícími
již na třetí rok Však to je také

příčina proč se žádné příspěvky
již dávno neskládají
Národní Pudová í s pozemkem

stojí Jt 13 5000 a zevnějšek její jc
pěkný avšak vnitřek prý nevyho-

vuje Hlavně hotelní část musí
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mí(uotí mohou by'tí v ntiPli

otevfiny Atak to mále s námi
v každém uměni Tak ku pí li

01 mivíte toho o unii nakřičf a

ke koupí jen uniovou známkou

j vybízí kupují své potři by vyro-- 1

jhenéftkéby Žídy a taliány ktelí'
1 pracují za dva ru b tli dolary tý-- 1

une z unii lono ttakiiri dost s

ale neví že má li být víc laciná
musí ji dělník lacino zhotovit
Ale vzdor tomu za těmito kříklou-n- y

a demagogy ostatní běží jako
stádo a dají se jimi vodit jako be-

rani Pozorovatel

LKXINUTON Minn Ct redl
Podávám Vám tuto zprávu z na-

šeho okolí ač ne příliS potěšitel-
nou Začnu o jiočasí Celý kvě-

ten byl příliš studený a suchý
tak Že všecko obilí zůstalo poza-
du Měsíc červen byl obilí pří-

znivějším a zdálo se že bude do-

brá a skvělá úroda však července
tím zatočil jinak Přišly veliké

lijáky a ty se opakují skoro ob-

den a následkem jich jsou potoky
a říčky rozvodněny a zátopami
značně škody spňsobeno Luka

jsou zemí zanesena a kde byla
pěkná dobrá tráva ta jest zkaže-

na a kdo měl seno posečeno voda
mu to odnesla Na lukách která

nemají dosti spádu není vidět
trávu nýbrž samou vodu Obilí
v nížině hyne mokrem a na svahu
neb vršku žere ten mizerný hmyz
štěnice Nejen v našem okolí ný-

brž po celém La Seuer Co pa-

nuje veliké mokro Též kroupy
spůsobily někomu značné Škody
Největší škodv bude asi spňsobe-
no štěnicemi Před třemi roky
jsem četl ve Vašem listí že jistý
proí Forbes zašle na požádání
každému zdarma nakažené Štěni-

ce Pyl jsem prvním zde který
jsem je objednal ale nic to nepo-

mohlo (Jedna vlašťovka jaro ne-

tvoří a jeden nezdar nesmí nikoho
odstrašiti Je pravda že se ne-

zdařil vždy každý z těch pokusů o

nakažení štěnic v poli avšak rov-

něž pravdou je že obyčejně po-

kusy takové setkaly se se zdarem
a úspěchem Není dobře když
hned při prvním nezdařeném po-

kusu se zahodí tlinta do Žita

Zkuste to opět a dopiíte na ho-

spodářskou zkušební stanici: Di-rect- or

Agl Kxp Station St An-tho-

Palls) Letos se každý tě-

šil že ty přílišné lijáky jistí ště-

nice zničí ale i ta naděje byla
marná neb Štěnice žerou o sto
šest Jest věru bolestno každému
farmáři když vidí tak krásnou

pšenici která slibuje hojnou ná

hradu za celoroční lopocrníza pár
dnů zničenou tak mizerným hmy-

zem


