
Z KRUHŮ Č S D P J Odmřnaspolek o podporu k tomu jbttě
hzky zhurta 'TroČ nemam já

AdresářCu mn
Čciko-Slo- v DŽInlcké Podpieddostat podporu když i na ni plaNliW VUAGVK Mino 16

Táltor Krbrala í 4771 MWiSt Paul Mion 22 dubna '05tím ' (ať jíž jest k oí oprávoěojČervna--- Ct pořadatelstvo ottti kaldoN arfo aodbrá #v4 prrldlná iHili il aLlalu tulal- - v ianAloia Tobisek jehož podobiznupodle stanov aneb ne) Stanovy bodli vf
jr Mi efU1 na ri'l od hky

Afl )))) yiVnl i pro
Wliťomln MIcIjI)

lilami Jednota t Ht l'ul Mion

nul Minulá schůze i polku uafie- -
povinnosti leuů jež m se vzal v tomto Číile orgánu spatřujeteho Iiratíl v Kruh Č j CSUIM

kdy ku spolku a Jedootě přičtu- - I"" Členem spolku Slovan čís 3

r oklor Valliíi kohful Janda
4o07i Jan fabka baakár Jokn (hlabořá4
klurk íihaa koiroek Illk lioolloa iktr
yrhviriH A Mull tiihlui ttrá Jřy Vani-

lka van korní ktrál Vát lwlajá
Tábor Nelraká Lípa á n% ttOVT

ilUtaví zajisté krásnou upomínku CřftíÍMÍf I ťifrUitm lihorom un liloupoval kdy čestný alibsvoi dal lc~$Uťí v bt faul Mino
pro každého Clem který se sclia utf Atkutn kaMdho fiirtitU tinei v- -

pro dobro a prospěch spolku i Al '5 listopad 1 1903 odtud
ioiKjr uufioii vze té sťíčastníl neboť (o byl raji- - tnhAra bad prrti) tfatl Itrrtak v

Jednoty dle možnosti pracovali odešel zanechav zde ženu a dvě JanoruMiu j)rtrivn a tun hhmm o)Ky
vcikerou ndrnont iitUl m'U!l V NiibOIOVA } M Ul Komu

l'o('b t„ fdUiikon Vá! JMilajl k ark
té den radostný když patoicto
nových člena složilo ilíb itáti

bude dávno ie mu jíž z hlavy vy- - m dítkami kteráž od těch dob
ltnkar A K

a w t a - I _ a ř ě a - f 1 ' _ 1 j Velkoilřsdnkl Jmou noykk iaro uibktrAwiin krnvodTvái Mal

Wnim JfaN í h trtlíflpomocníky pří sesilováoí oaiímilé 1'rtblaKoumy a proto faue zůstav! 1 sine ivrui ze ai vzai zivoi laxe

placením poplatků avých tak da- - atále Žádala aby jí úmrtní nadace
1'fediedft Váflav Tyr JíopkineMInn

4 lul UéL Ul 11

Odlil v n rira oruiif a rivrir rtrruta v
Mlm 2 tníito-p- M K IJnílVř NW niInl y 4 bodl" vaar vipolko4niltnaUleko pozadu že konečně je spolek v obnosu Ji 000 byla vyplacena a
vnmno Minn j i!mnik rr A nrctinucen člena takového vyloučit nyní dne 19 dubna Jednotu ko Ht rtu) Mino l'okUlrifk Ví Mk'k

f iokolovná Valb-- I Kancléř Iiol Marka yK II 4 „ Krad Xláma jkll lo IMh Str
Aoun turynak M ul Jr Ja ov4k M

Ol K

Jednoty A doufám že sedm
dalších Žadatelů jichž žádosti jiou
přijaty dostaví te do přlfití sebůre
ku přijetí do rodinného Kruhu
nakho en tak i naJiltl liuďte

neboť některý nemá iiž rni tolik nečně žalovala a soudní cestou Ml mul Mlnn lil Jkř CIjmi-J- h
cti aby "čestné" odstoupil Proto těch f 1000 chce dostati )t)hm M K 7th Mt„ Ht Iul Minci

tJífuIovna Wi W 7th Ht Ht 1'mil Těl Makol v Omaba

jest na čase aby úřadoíci spolků Nám však byla spolehlivou oso Mlnn odb#v4 ?4pravdln4 xibtia kaMou druhou
lladt ruáalnl vaíař avi mlalnoitl S2:tlnim vítánil

Zprávv ř(Trllctii(ozninoďiy budou v
jednali přísni dle stanov a usne- - bou dána zpráva že minulé léto ko ni itaroiia li Ilavalka tajornalkDoufáme ae shromáždit vidy urgňnu jfiinuty v (lubini cervonel říjScní domácích a oak bude zavlá- - se Tobisek v Dakotě zdržoval a Že Kun Kibifivor im winiam Nt„ Uu k Ant

ku:b yokladulk Jan Kolánnu v lednujako rodina a tudíž nedfláme mezi
dat mrzí členy pořádek a spoko- - jest živ Kádi b)chom ae tudIŽ Hltor Ilrhďa Nová ttohj i 18 JÍ )0 1 v STontfronMTr Mlnnaebou rozdílu Ty ctčné dámy enost Nevidím nikterak Že dozvidčli kde se teď fobisck 0dbv4iv4arhfti kaldou S nadáli ? mámilídbtl lit icfadM kkMoa tifruiu acdSlt tkteré uznaly za dobré připojit ae
bychom měli tak brzo zaniknout skutečně nachází a kde jest do iiíilcl ťřBdwxU Jln K AoíIIv iiilnUitledk nám a jež zajisté učinily tak ve

a iionoqp v národní aini i'ranfaak Anna
Duda fatoloa Mario Knvalihalnr poklad-nlo- a

Maria Vantut Mik VVIIIIain tairnolc
Vllh KařU-- l U"í'opltou Ara(třebas Že by si toho aoad i někte movera VAtílav Kovář Ufmn'li rr Mix ňVolW

Jot K Ho kol fpňfuik Jun tl hlíř poltin')prospfch svých miláčka vyzývá nu vojt nrinrr prnvixin iitn if lliuuiji'hí odpůrci Jednoty přáli) Proč Hltor Jlolfilira J AO iCl)me aby ncumdiévaly působit! též jrortuHri vk i i'r'unHiti)irrii Vlridk Vf Imr Jin Nmiim Vád Wuiinejsme všichni jedné mysli a oe odbfvá ttthflia kaldou druhou nadáli t rnlafclve prospěch celé té velké rodiny
naří milé Jednoty

ÍJÍme se oním starým heslem:
drt Jim Muvoto

Č II MladocM-- r Ie Hueur tVntei"Všichni za jednoho a jedno za

t Nároiinl ainl o Vb4 hod odp VyalouWlá
pradandka Vlnr-- I i"rroák UU Ko Ifltl Ht

přndndka Maria llnfan a Wllllam Kt„
Kar flblgar Ulam Hotima 1'aaka

V k' Utlt gt ůfMnUm Maria l'řlbortká
IHlh Marlha St uokladnb:a Anna TonlA

K tomu účeli zvolen byl tří MIllNMoU
všechny?' Ale kde! Toho nelze odbfvá tyérhtt% IíkMoii S ndílAll tn#Hiclčlenný výbor který mil vfie

InlIOOK l'řU K „ Vmnok lMu(iiiřdocílili neboť jsme nemocni a toobstarat "k tomuto slavnému dni" Oiintnr Mlnnl mlíilouFi-i- l rr Kloroll
IXnuir 'tntri tul J II KkUfroltlHiiMur

MWMo iftth kt doKirkyn Anna Mlřairká
vbor tnalnlku Rrantláka l'alnk Maria KaJ-tar- a

Mario l'íi boiatěžce nemocni chorobou oakaili
vou ba mnohem horší než je tato Tábor Mrrta lín Mt 11 H iKlovan (I III N( l'ul Mlnn

hfy §fé trúbu ItitMoU 8 IFHiIll v liliineboť nemoc naše jest dědičná a

zovc se tdvist Ta panuje mezi iálu Cm-- 1'Fiil M (třtin Kvul Ulřintilk I V
odbváaobfiíl první nadáli v rnáaliil vaokot
tki alnl ťradaadka Maria Houkal ml to
ufadiiMdka JimufaMláma vyalouálláiladdk
Marv Holi taJamnlra frantitka Mnu

'hFiiiW KM It c irnorii] H- l- Afxln k Vraní
rilk 417 Krla Hl pokl řr llnlnámi a ničí národ náš Když ae

hnu UlIOHouih Uhi„ pokladnlt--
a Krantiáka

rtíok kanul rka Katy Volitubovtká marlál
ka Anna Kalika vnltfnl atráá Maria I'

našinec domúze trochu lepšího
Karel Havlífrk llorvrský č IV

Mlrtficapolla Mlnn
postavení neb zaměstnání (ať již
ve spolku neb v životě veřejném)

a váe jak náleží okázale zařídit
neboť dvaadvacet Žádostí o Člen-

ství znamenalo? u nit vskutku
nřco zvláítního to rnamenílo
jako by se zakládalo Číslo nové

Výbor také musím dozoati nijak
neskrblil aby pohostil tyto nové

údy a doufám že i ti bratří kteří
a námi po schůzi zůstJi pobavili
ae jako v kruhu rodinném
Za tím účelem uznal výbor též

za dohré— a to nejen snad vc pro
spčch nit samých ale ku zvýšení
této tak vzácné slavnosti— požá

otb7áiv4oiAi kutdon I tidfll v mAl( I f
ínl t Vil coroer of WhlnKton fc Cindu rrt
Ho 1'fi'ilmuU Knifik Hnjcliirilin fnlli)-llw- l

rliota vonkov atráá Antonia Vanáfak
bor majntku Maria lloll Mario ťflbyl Ka
ďllna vulnchirak vyalaiikynS do (jiiadu
Mttrla Hol mlatuvyalankyuá Maria Houkal
Hpol lékař dr L Svobodati se přičiníme seč nám sily stačí

ňfpttilk Jof Animwht 7ii Huui-rlu- r Mttwií
H K„ pokludnlk Jitu fUráfwldd 6w Outurlobychom mu dopomohli— k lepší I'odD Kokol TrrI 1
Miř B H odbvá tv4 icíiAiia dvakrát ináníná baldou

1 nadáli a 8 oondáll v ittáilnl valní MatoáČ V v Mvrá Praze Mlnn
mu? I to tol Abychom mu dopo-

mohli odtudl A když ae nám toto

přání naše nesplní tu mstíme se

OaloriďnlitihííModbvá a i nadáli v rijnu
odtviv4 kutdou 4 nedflll v mfatol ptitintniicnnia i naitnii v aunnu a civrtiatnl

t ladnu a aruntl fřndlnda rraub Nvoltakrioiucnit vti ti nu tiiiHtoprmi anr Ko-h- t

ut flíntnlk VT IUhíihI („Jutiinlk M'Mpak nejenom jednotlivci ale i celé
Ir HHPtjr iHikiHtinik Václtir foil prft-♦ud- il

Jun Jťrtitoclirll vrillffil tf V Fakedootě a společnosti a rozbíjíme tor veukiTVoi itrál MVrtnileí d6rulk Ur
'Tábor" nový roun

Ho III it mltorad JIM í'H'ba IWIO Hok
Ht taj John ('lilbord W4ko M Mt Hutník
Jo Krar liM5Mo 14 Nt pokladník V V

Kunci IMk No II Str vbor irtajatku Aug
Anrpln Alttton Hokuaak Joa Náinnu iirauo-raín- lk

Ilalt lloudar vu pr Joiaf Jlmlra
náalnlk Ant Vaáák vp itáí M Votava
ravlaornl vbor Ant Valák a ifr Svoboda
doon:a Wm Valák

ALOIS TOBISEKProč byli bratří zaujati ve pro- - J A Komenský i VI v llayward
MlnnoHolaspecn pri imani zensveno non av t ~ „ia odbái4 nuhftxtf I nodSllv rnMcft I'tdi

I f lvo sai 3 Biwi w palivu vy
k Česko Bratrské Západní Jedno- - loký( mi modré oCi( 8yétlý vlas j I'odp Hokolkj Tjrli 1Mul lionttl AuMn Mlnn UM No U)

Jol Htrnkti (Ilflnvllln Mlnni rtf etnik Voj-t:- b

ťtumvik (ilnnrllln Hlnni pokUdnfk
(e a proč nečiněn aoy zeny priji-

-
vřtl vou fmu9tacheV váží asi odbf vl iv4 tnhtia ladnou mlíiHnl a kina

kaldou otvrtou nadáli v alnl Maiaovl 1'raď
adkyná ArmaClI ba IWIO Mo klh St tajainvtciikT uruuj uibd viiib mitin

llílnil Pnílnnrin( l Utll) " '
Karel Veliký ř VII v Nová 1 řelionl nifí Anna nvoiaK ii imiini ocntnina

Ktnllla Chlwborád Ifttrt Wllllam Ht poklaď
nlna Annu Urodil IAI0 Vfllllam rti dotorrroio ze viaeii prospecn lono pro Káa uim a nxm Ai n0ilařítPl

I _ I I

první zanuou pro arunou jea-
-

nrtI viAnmnt 1lf ním Lrt
piii íHifn ni#Ti Tuir ifinjHiau vraail
IkaKumil Mary lWn 4íattil vbor Marl
líolojáa Alolulo Jludranotu (ač byli členy obou) Jak Lvn( --dřluu ohdrif od-nřn- v

Háj Martha í 1 J W ťale t poslední čtvrtletní zprávy Veškerá oznámení ať se dějí na odbfva v4 pravldalnl vidy 4 nadáli
v ntoaiui v noNotovna rraainoxa Aioiaia
Vanou IfWHo lltli t„ „ilatoprada llarliora
UIACi 1„IÁ U ti I I

vysvi ieuy uoposuu siojime na dre8U F A( Krch
pevné půdě Múžemeť se zajisté j65 Qoodhue St St Paul Mion

Uláli 1704 ho inh Ht„ pokladnu fr ťeáak
151 h a Wllllam Nt„ víltkrnáM Arámok trft(ioauiiu urn ze jeunoia nase ma

přes dvacet dollarů na hotovou! Ct obecenstvu v okolí vodkyná M llránla vnitřní itrál II Juilttk
Tomálnk l vřbor malnt kiiwitiFTin „lín li

Tirxlo l'llkán Joa VavHlnt fr KraJICakl
hájoví lik nt Dr h HwoliodaNové Prahy Mlnnpro každého svého Člena Kolik

pak mají jiné?) Proto nevidím
Dovoluji si tímto ve známostžádné příčiny že bychom museli

Foral & Kuncitak brzo zaniknout ač jak jsem
uvé8li ie Ísem převiti jednatet-j- iž

výše uvedl bylo by to přáním
Btví tohoto listu a kde by sobě

mnohých Nuž jen vzhůru bra- - P"1 nejaaeno vyřízeni síranu
tHl Tedoeime a nricnimA ivnrn Předplacení aneb jiná záleží- -

pro dobro a zdar naší milé Jedno- -
0Bti týkající ae ct listu tohoto

ty a pro dobro oás samých miieraa kazaemu posloužím ťfi- - tcíhIo 1203 llorrard ulice
oliclioduloS bratrským pozdravem Váš n'ste se kdykoliv zvusie cienovř

M F Baštíř tai spouu c 5 uauri (IrfiltoJf velol mifklum kfižoml a
vftlmo vSoml furiiiorikinl výrobky Z

vtt pluti nuJvyáAI couy a ponlxo i f hoU
Kadle tiliraloin polty Uennlky amýlá nu

vas siuzDovoiny
M F BAŠTÝŘ

Mlnncttota

oilbí 4 i ti inhhufl kdou S ncdSH v mf I

1'feiUoda Voj Uhlíř MotittfotDiryftilon„l(R
No k mUtoufctdii Jun KÍHln MoiitKoinnrjr
MlnuHH No Si Ujninnlk Várl A Kdnl

Kllknny Mlnn Kll No It rtřntnlk Jki
FodoJII KllkotiMO Mlnn li li No l uokl
Jun H Kllip'k MoiiiKoiimrir Mlnn li 11

No íiprft vodil JoiliuliiU Kllkotmy Minu

C VIII Itornokt Onalonna Mlnn

odb4nr4tcbbikjldoii 8 oodíll v tutilcl
Jodntt hodinu odpolvitnl d N ť i 1'fadMdl
Adolf Horák itilntoPÍKiU Leopold l)tilk
tNjininlk Anton ] Vnnoiiit lHg W Wlncint
Ht AfAtnlk l mluo Moritvnc! IV7 1C Norlb
Hif OwuloriH Mlnn pokludnlk Frank Horák
U It No U Owatonna Mlnn

Mpolck ř IX v 1'lne Cllr MIuoasoU
odbvá tri tcbftio ka'dou S nadill v ulalot v

tkudodp rfododa Tom lUfll ti1tutfd
Jan Bamtiaur taJinVi linnďuli poklad
Václav Karaa úítuulk John llujda

t X ČecliOHloran r Ollrlu Mlnn

Odbvi iv4aohAio druhou lob tu v 1 hoď
odp kMf tnřnlo ftadnada Ant Uoíflk ml

atopf Kurfl Řvlbovtw tajttninlk 3 J Ilrtk
(fntalk Váolav 1'loybart pokladulk Karvl
Kolín

Čechle í XI v No Omaha Hb
Odbvá tcbdn k allil f druh řtvrtak v iil

Ol o oitn boilln vaf er v líni It r Laltimra lt4
odaan Červon HO nQ mlutopř Yr Ialt-hi- t

taloiinilk aofelnlk AUoll Zmulák t'M
North ad ul Dokl J VooáaaiSI AHHl

ÍÍhIo XII (hrudím v Haclnc Wl

odbí váiv tchuta kaldot ttati ndAll tni
tlel v S hodin odp l'fdida Joa Hiahltk
tV4 Mllwauk av„ inUUipM frank filllar

I Mllwaukaa av taj Miku hourhtt mi
lxiuKlaa av itol luny llol(l nmi Joul
Ht) pokladník Jitu Janita 1731 N Krlt tl
Kauiua Wl

fjíkla XIII frtkk ler v Heaforth Ited

wvo4 Co Minu

odbývá aohftia kaldou druhou nadSII v ni „li!
riídti-d- a Karvl ltouáokViia Mlnn I ittliui
lřod Vi-l- l'liuik H„forHi Mliin taj
Jan ťiwwkaný kxafortli Mlnn 4'nluík Aul
Kotval Vmi Mlnn i pokladník Jan Kutval
Via Minu

ťiU XIV Ladlmír klárt-- l

v TuNiolila ni
odlifvátchAta kládou druhou idíl t uJlmřnUla Albrt Ku'a J Houkup noaU

ÍiFmia
laltniRik Ván ilainai-- li-- a llawl

krakulov poklaUulk

iii7Ainni rutiriiia a io H7(iy iydon1Ono Vás posilní Uilporuconli Uratlitmot Oinali Nkťl
Unk a Unltul Htittoi Nnfl llank 40ttKAKLOVAKSKÉ Hořké Víno CackleyBrosMedové nejlepší lék pro žaludek

dat bratra r Mixu od Čísla x

ČSDPJ k účasti kterýžto a ocho-

tou Žádosti naší vyhovil a při
uvádění tčehto nových členů pře-

vzal místo předsedy načež při

příležitostí této vylíčil několika

slovy jaké dobro a prospěch ply
nou nám z přijímání ženského po
hlaví a jak velice to přispívá ku

zmohutnění naší milé Jednoty
Dála dokládal že Jednota naše
nežádá aniž zrazuje aby dámy

nepřistupovaly k Jednotě českých
Dam aniž že si nepřeje aby aoad
od ní odstupovaly a toliko kladl

jim na srdce že přáním naším

jest aby dámy co sestry naše y

ae a pracovaly o rozšíře-

ní naší milé Jednoty a tím rovněž
i ve prospěch svůj

Litujeme jen že oněch sedm
žadatelů nemohlo se achaje súčast
nit a s námi po bratrsku ae poba-

vit Po schůzi jako obyčejně
každý byl uhřátý a proto dámy
chladily se zmrzlinou a bratří opět
mokem pěnivým

Ku konci musím vzdáti vřelý
dík oněm dámám kteréž neúnav
nou prací svou též ao přičinily
aby nám ani na chutných zákus
kách nescházelo Taktéž br Fr
Mixovi srdečný dík za jeho vzác-

nou ochotu Za to volám všem

třikráte "Nazdarl" Ve vší úctě
Váš M T Daítýř

NEW WÍAGUE Mion - Na
uváženou ct apolubratřlm naší
milé ČSDP Jednoty Prví se

schůze spolkové pravidelně ntoď
bývají? VaíWI to jest ponechá-
no na vůli členům samým A frtf
že tak mnoho jest těch ktetí
vůbec Žádný tljem pro dobro

spolku a pro prospěch Jednoty
nemají tedy také do tchůse ne-

chodí a ještě jiné od achůie idr-lu- í

"Co tam takyr Utstoho to
co nevidět lanikna" To jsou
ádové po většině (abych pravdu
řekl) nespokojené! jichi jett n4~

kolik druhů 1'rvot jou ti ktdi!
a jednáním spolkovým nejsou

spokojeni f 4 uhAu tksM
Druil jtou úřadolovcl ale mnohem
hotiimi ba daWko hoilími jtou
penaisté totii ti kictil cttil a

takřka také aávist od spolkoté
pokladiy (podpory) Ldéjikýs
pijan (odpusťte Ie mutltn toho
aloi poulit) attrý odvykl ji! ro

dinu asou poctiví iivit lidi

v lékárnách a u českých obchod
výhradní majiteléníka na skladě 47x81

"

A V KOUBA Jackdiiw a ťuro Peter ABSTRAKTY
—vyiiuTovoja -

vyrtbltol medových vín v BouUlor Colo SamožI tnýeh kořalek

Mm laloDli I šita I
S M Soillór

IJlh auj farnam ťatUrsoa lllk

V nedostatku známosti hledám
touto cestou družku Života Jsem
vdovec 30 roků stár a vlastním
dobře zařízenou hrmu Hledám
dívku aneb bezdětnou vdovu od
as do 36 roků stáří Za přísnou
mlčenlivost te ručí Všechny do-

pisy adresujte pod Šifrou B 1'okrok

Západu Omaha Neb 441Í

i tt ! naftu tukutullitu Teliaafl

Jaa Has é XV lUpklat Mlaa
odbfvl v4 avl kaldy itrulf iir I k

axitta a iii ra lim
iMit'Lil l Jiia lltomadk lal Jul

Západní dodavatelé
Roderlck Dhu ikotské kořalky
Escapemoaf 1 Vlrglola Dare via
RepsoUových Kalifornských via

pálenek

JfiUt lliirrow"
Kxcelsior Springs Mo

SQlpiio-SaliQ- ii a Rcecb! mlncrálBlcli Toď

Tél

Jediné americké přírodní katarl
cké vody

CAOKLEY BEOS
ImiHirlťfl tlk
uUcatHUtct libovtiumt

OMAHA NKUKASKA

Louis Horku

ieský trávník veřejný1 notář

it Y I I r itUtf aka

lo ttl Yora UU sříiifllefla itog I llMpktit Mimi m'VmI

ll)d tkladua Jan Ptionka

)Epilepsi pekařský obchod
vylrtóajiui

li Vlttl(

Kud J Kirclmor

Kelímka t XVI t Uwaka m
iklbfvá4aťháa kaldl prvut it Hittv aiul Mu I !dd Cai Mti
UJmutk m 'ik Jakub Mr4 litu u 14
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