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spolky svým Členům a jích pozůskos! mladého zrovna tak jako pohltil) a odstrč! obyčejně skrom

ného a nesmělého člena národnotoho starého Onehdy měli jsme stalým Miliony peněz a statisíce
Z KRUHŮ Č S D P J

VESTA Míno 12 prosioce dobrých lidumilných skutků vydajívýroční schůzi na niž byla prove st! naší Hleďme jen zde v nslem

slitu měla již I na počet tak slabá

národnost švédská ly oejvyššl

a vykonají podporujíc! spolky
—

Dae 13 listopadu vydal jsem le

A ifriíNíii- - Npollm
Cesko-SlovDčIníc-

ké PodpJed

i'f sťify Mít i nu tátiml od íky
MImInnIH'1 !'' I l'f"
WlwfHlH ft Mljl#'l

lila? ni Jednota V M Paul Minu

fjfmliifi I a n7 triím vf hornin H''""

jsem jist že nebude v krátkém
dena volba úfadnlků Předsedou
zvolen byl Jan Noska tajemníkem
opětně Václav Kdl účetníkem Jan čase žádného rozumného Člověka ilálnf úřadnlky jako guvernéra

mayora v St Paul Minneapoíis akterý by u žádoého spolku ntbylPodojil pokladníkem Jan r slípek
v Jiných velkých městech PročežVšecky spolky na dobrém a poctiS přátelským pozdravem všem

vém základě uložené a ipravedli i4tkiin knMťthrt ffvrtliitf Mttil tf
vó vedené jsou dobré ale jest alodky Imlrirtril iivfJrVváy Imdou v

itritAiM Umíniv a lim Hitinilwii jIky

děni občané zvláště ala Vy mladé

dívky a mladici neotálejte a nezů-

stávejte déle bez spojen! a bez

spolku Spojte 10 přistoupením k

těžko jednotlivci cizonárodn! vtiHkerou trifiiont inidtll
spolky kontrolovali aoebdokonce

Vilk(siíMjí(:l Jxoin

ltf VÁAu 'l'uj II MIiííéněkterému českému spolku k háo jakési jistotě se přesvědčili a

jeni svých vlastních jakof i náproto dla vleho spolky české jsou I mítoiřl iVlr Jitřním Min"Hp'ill

VrnitMth Mlrifi T1iiuk Vt A KrtU
Ml hwl Mimi 1'okMiiík Vf Hkok

rodních a společenských zájmů

Výhody ze spojení jsou ohromné
občtl a výlohy a tím spojené no

patrné

Ml Paul Minn III IMnt CIinHku i
hAm m V 7tli Ht„ Mt Pnul mnu
Úřadovna fi W 7lli Mt„ Ml Paul

MionSmrt skosí časem ly stará dob

takřka nejlepší a nejjistěji! neb

každý Člen může celé vedeni

snadno přehlednout! a o dobrém

stavu se přesvědčit! 1 proto by se

krajané neměli přidávali k jlnooá
rodním cizím spolkům když jest

veliký výběr dobrých 1 spolehli-

vých spolků Čcikonárodnlcb a

měli by ae přidrželi dobrého staré- -

ZiiMvy f tvril)tfii'tnafnovAHV biKlutiré rodiče a zákopofky české na
Obřími minuty v 'lulnu rvvn' l ÍJ

nu a v ImliiuVál Vy mladíci a dívky jest bysta
pěstovali a čestně uchovali národ

(' I r MiinittHHHrft Mina
nost a čest starých rodičů a ploď Idtfv! Iié kMon fltrtou flutUI

sestrám a bratrům

Jan Filípck
Člen spolku "Karel Veliký" č 7

KACINE Wís 21 prosince
Minulé jaro četl jsem v orgánu
našem dopis br vclkotajemnlka
ve kterém mezi jiným psal: "Bra-

tří dopisujte více do Orgánu

dejte o sobě vědět Že jste oetu
mrzli" Teď právě nastala mra-

zivá doba která mohla by snad

nad námi a našimi klouby zvítězi
ti vzdor tomu In proti tomu jsou
naše "coal-yardy- '' dobře zásobeny
Kdyby to bylo jako přede dvěma

roky kdy snáze mohl člověk na

koupiti zlata než tvrdého uhlí

jaká od tthdáž nouze byla tu při-

pouštím že my wísconsinští v

sousedství jezera Micbigai mohli

bychom snadno ztuhlé naše pozů-

statky někde zanechat! — Náš

spolkový život ubíhá nám jako po-

tůček mezi květinami svornost a

láska razí si mezi námi cestu 1 my

pozvolna ale jistě rosteme na Čle-

nech i majetku Nabýváme stále

nových Členů vzdor tomu že v

Kacine ještě jiných 6 českých

chúdců Vašich Vy drazí krijsnérého hesla: Svůj k svému!
Viltv Knvlf (nljitr'k Vt MIM (IMwlka členové různých spolků učteUznávám to za velikou chybu a
nik VnH MAMt pthfnitn tm V JuikIimi Ii

tru liiHřMI V' In l'MtllM(il VA"InV

lí)'U Vlhnr řiMfil J„i Vín Wtiif
nešetrnost ku krajanům když ob

chodník hled! délati obchod aneb úf Jim Himňnj

dílky své krásné a drahé mluvě

české a tím zachováte I dorost pro
spolky České které Jste takovou

pílí a velkými oběťmi založili a

pěstoval! Učte j znát! slavné

jak se říká peníze na účet svých l JI DfliidorVHi r l Mtur Oiitar

Mlnlakrajanů) sám však co by měl

osvědčit! krajinskou vzájemnost
běž! honem k jinonárodnímu

ti VrumunUt I Miioiirum ion rrwu k
IIiiiiIii M minimu íiFh ¥t K lnrol ldějiny a muže české a ony až do-

spějí budou Vám za to dojisla nfiniř milř Jt j
0riMM 6'til i lt)iik lKXMímiiirMl(iiispolku neb obchodníku a tam nos!

své peníze obyčejně jen na kraja vděčnými Neříkejte vždycky Je
KlotHN ti III Ml Pfli-- I MIiin

nom: O $0 staré vlasti tam Je Ortl( tvé flitun ytilnu t mtmhl 1(11nech vydělané a ještě pak mnohý
řekne že jest to tam lepší a laď

na návštívu ae ivou manželkou
a Švagrem A Kotvalem do liro
werville Mino chtěje ae pokusit
o založeni nového čísla ČSDťJ
neboť je to veliká česká osada

Můj plán se zdařil Nechci roze-

pisovat! se o cestě což myslím že

by ani bratry a sestry nebavilo

ale chci se zmínili o nehodě která

se nám stala Minulé jaro byl v

Seakforth Mioa jeden člen od

i 3 ze St Faul a byl lét tehdy
mým hostem Vil té příležitosti
nás potval abychom jej ve St

Paul navštívili Chtěli jsme tak

učioiti ale jaké bylo naše sklamá-ní- !

Když po dlouhém chození a

hledáni jsme jej našli odpověděl
nám chladně že nemá pro nás

Žádného místa Museli jsme se

sebrati a dáti se na další pouť za

noclehem Konečně jsme jej

přece našli v Národní Budově u

našeho pokladníka br Skoky

který se nás jako opravdový bratr

ujal a ve svém příbytku nás umí-

stil Ačkoliv sestra P Skoková

byla v nejlepším spánku přece
vstala a upravila nám chut

nou večeří Uudiž' jim za to

srdečný dík Druhého dne ode-

brali jsme se na nádraží abychom

pokračovali ve své cestě Navští-

vili jsme br JKotvala v Clariasa

Mion kdež jsme si ponČkud od

počiauli Třetího dne jeli jsme
ďo Browerville Mion k p K

Červenýmu kterýž tam vlastni

pěkný hostinec Zde jsme se sešli
s krajany: Fr Brabcem a Fr
Davlem nynějšími členy naší

Jednoty a jinými ještě Čechy a

usnesli jsme se založiti Klub Za

tím účelem svolali jsme v 5 hod

schůzi v české osadě asi 8 mil od

Browervillc Schůze odbývala se

u p MikŠe a sešlo se na ni dosti

uvědomělých krajanů a krajanek
Po krátkém osloveni a objasněni
účelu naši Jednoty ČSDPJ usnesli

jsme ae založit Klub Severní

Hvězda Hned se přihlásilo 13

zdravých mladých krajanů a kra-

janek Prozatímními úředníky
zvoleni byli p Fr Brabec předse-
dou a Fr Havel tajemníkem Po

odbyté schůzi odbývala se přátel-
ská zábava při hudbě
a Jos Kotvala a při znamenitém

ležáku z pivovaru nynějšího br

Alberta Mináře a zákusku pani

jídá a tak dále vždyť země česká

esl přebohatá na všechno — Žel

i'IH (iwii rui mimin HMlyl IwinHtilU i V

mIik km Krm iř"! Ainfk krmili

KarH Karlík Horernký č If
néjŠÍI Kdyby ae každý krajan i

ale že většinu práce a mozolů
krajanka přidrželi našich národ

JHIiiHcnpolU Minnčeských pohltí všelijací darmošla
spolků existuje— Líto je mi fe (Mllái4iiifi UMiih I fiwllfl f infaU I

ních spolků mohli by býti zrovna

tak vysoko pojištěni a jsem jist Klím umí 1 i mrffi ijonxe
l'f(ií)inla Yrunk líni 'li min iulti

pové od císaře až k poslednímu

zbytečnému policajtovi dolů Než!
lam zasvitne někdy opět slunko

nevyhnutelná povinnost mi káže

abych uveřejnil v tomto listu
že by pak pojištěn! (při malých imř Hll ) lir li rrtbM wi- - y t

(IMnlN Jof Puti lil tlumí flrmi M K

ioklitlnlk iu Aull'Jn itw Dnlmlo Hltvydáních českých spolků a úřad

níků) bylo ještě mnohem lacinější zlaté volnosti a svobody a zemi
česká prospívat! bude opět a opět

vyloučené dva mše bývalé bratry
Jan Vojtěch a Jos Bartoň" zrušili

slib kterým se spolku a stanovám
(' $ v Noré PrHc Minn

Když pomyslíme jak naše vlail
A to zvláště ČSDPJednota jest na

dobrém pevném a spravedlivém
základě založena vedena u Jeď

zavázali ne 17 prosince odbý česká jest přelidněna a jak byla
riMiioniitt ytii Hru iiiuinuuiii jkiik tni
wut 6tUiik A C Vru nfuuitiwtHf nrnť

Mnrlo K- - HmtihnU ni wu)u MnI V

intitt pokUrtnlW Va- - lrt r '' itfiyini
I Jmi l(ruiv)l nilildl UrM V trk

vali jsme výroční naši schůzi ve

které pro příští rok 1906 zvolili noty naší plat! člen dle svého
tur foiiNuvfti trs M v tmitm Mivt-mi- vt
Í'iiiIJjsme následujíc! úředníky a zá

po staletí pustošena musíme ae

obdivovat! lomu na počet lak ala-bé- mu

ale nad jiné vytrvalému
nárůdku čcikémti Možná kdyby
tato naše nová vlast slavná a ho- -

stáří v jakém přistupuje a plat!
se pak nízký poplatek až do úmrtí

Člena tak že mladý člen plat!
sotva 'i procenta ze sta svého po- -

i A Komennký t VI v Haj nard
Minn !

stupce: vysloužilý předseda Karel

Čáslavský předseda Jos Stehlík

místopředseda Frant Šillcr ta-

jemník Mat Doucha účetník

rj(llváiv4 i'iliA liKifIDItv inMiil ťřod
11tá Amerika měla prodělaliíštěnl a ten oejstarš! plat! jen Mt IuiiiI Auoliitt MřiM UK Nu Ul

Jim Hrnku Olnrivlilo Mlfin i ňfnUih Vol
lAríi 'ih ¥! oim Minn) yiiHinnuik
Vál íredl 01'xivIIIm Minn

něco málo přes 1 procento ze sta'i 3olftou válku 7letou válku lou-

pežné taženi nesčíslných divokých
Ant Doležal pokladník Fr Čer

ročně A při tom má Jednota
naše ten oejvětš! záložní neb re Kaní Veliký f VII f Nora IřclionlTatarů stěhován! se národů a jiné

a Jiné mcntl války a pohromy tu MlnncNota

ný průvodčí Jos Zobač prapt-řeční- k

Vác Frídl stráž Jos ý

účetní výbor Jos Havlina

Jos Petržilka J L Lys zástupci

servu! íond skoro £2500 na hlavu
nevíme jestli by to lak přečkala rtnimiin vj ihiir MiniiiiiMrviiiiiit n

Nu Mi iniUiu1nl Jmi Klilo MoMiKofMHrya možná že by tu bylo ještě hůře
Minu li U Til) Si talniMii k Váni A kúnt

každého člena a jiného majetku

přes 130000-0- 0 Takovým dob-

rým stavem finančním nemůže se

vykázat! aní jediná z těch největ- -

HilknfiiiHy M Ion Híl Nu li tttnUtík Jmipatronátu české školy Jos Stehlík

Fr Houdek J L Lys— V téže Kllkfioy MHih II HNk I i unki
aneb jestli by ještě něco zůstalo

to by dojísta stihli nepoctiv! po Jmi H l'lli('k Mofiltfoiiinr MMiíi H II

Nu Sl iirfinin )illiiluln Hllktitiiiy Minnschůzi pronesl br předseda něko
h li Hu Iích cizonárodnfch podporujících

itikáři a úředníci Vy ctěn! ipo-ubrat-

a ipoluseitry mějte tento
lik krásných vážných slov o naši

1
() VIII llornokt Owftloiina Minn

české škole Poukázal na úspěch oílláiii:hřikři1iu tindíll y niíilcl
Jednot Dále přijímány jsou i

Ženy a dívky za rovnoprávné a

pojištěné členy od 18 do 45 roků
imi hodirni ii(ímí ini dn v rfmiBd
olf llurAii i mluiuDřiiilii Uiouol'1 luiíiit

prapor vždy v uctivostí seřaďujte
sc pod plápolem jeho neb hle

jedna Jeho strana jest starobylý
odznak slávy vzdělsnostl 4 vytr

IhIiiiiiiIIí Aiitun 1 Vttnn l W Wlmnt
tak mohou si dámy utábořit! H Untník Mtimvm M V NnrUi

Nif Owniiinn Minu iokUliilk ¥rnk HnrSk u

školy na nějž všechny spolky
racinské mohou býti hrdy vylíčil
kterak naše Štěpnice a zahrádka

útlých dětsLých duší skvétá a do-

růstá k naší cti a udržováni ma-

teřštiny Je to štěpnice ze které

buď spolky samy pro sebe aneb
může muž žena a dcera neb

li ií nu Huwnuinnu minn

poluk ě IX v riitfl ( Ur MlnnHita
oM)fiiuféahtni k(li)Ul ti ml 011 v iiiAnlcl

f hnu oip 'nrtiíl Toin Hnili nlntiiř'1
]n ftdmlmiiř tuliím Vin UhimKiiIi yokUd
Vov Kuřím úfnuiik Juliu MmJiIu

v krátkosti české spolky brát! bu

matka a syn v jednom spolku býti

pojištěni a mohou snadno jeden
za druhého aneb společně schůze
navštěvovat! aneb spolkové záleži

valosti české strana druhá pak
hvězdnatý prapor té nejsvobodněji
Šla největší republiky aneb lido

vlády avětové odznak svobody a

rovnosti lidské Věru IspŠI a lépe
se hodíc! znaky marně bys na ce-

lém světě hledal Tyto odzoaky

í X í'cclionloTii v OIItIh MImii

Uilbvá avl KitiAn iJniliou nnlAil v I tio1tosti vyřlditi Nechci a nebudu

ctěné obecenstvo nuditi dalším

dou hojného užitku Pro účel

tak dobrý věnoval spolek náš v

oné schůzi dárek f 1000 jež ode-

vzdány Patronátu České Školy

jménem jehož br předseda co zá-

stupce vyslovil svůj dík

Odp kiMf vil'U' rfttiUtnU Ant Hnfuk mť

lUipt Hurní HvIlniviKi titjnmiitk J J HrUik
buďtež nám vzorem a příkladem

bychom kráčeli vždy svorně a
Artnik V(ílttV 1'Uiylmřl pnklMulk Kůrní
Kulili

vypočítáváním jiných hmotných

výhod u naši ČSDPednoty po Cnchle ě XI v Ho Omnliii Mil

(XllifváxiliAan kutil druh! flvrluU iii'I
zmužile v před za vytknutým cí

skytovaných ale dovolím ai poBratři úřednici! Gratuluji vám
ol oikiii lnul In vurnr v nul Kr lltiir r rl

uHn]nn (rvmif 0 hQ iUu fr lult
lem našim v lásce a svornosti bra-

trské A tak jako naši ilavnl
všem k vašemu zvoleni a připomí
nám: buďte bodni úřadů jimiž ve nir tniiiiiiiiiH (tnrBidiu auhii nuin tm

Nnrtlt k ul„ ok J Vo(t4iSI Mkt

zornost Vaši ještě okamžik upou-

tali na mravní a společenské

výhody jaké spolky svým Členům

zvláště ale dorostlé mládeži posky

předkové kdykoliv se shrnuli pod
schůzi pověřeni jste byli konejte (hh XII Chrudim v Itacliifl VUsvůj prapor Český vždy též slavně

zvítězili tak i my a milá Jednota
bedlivě a poctivě práce jež úřad odlivii4 i!liiia kaťluu třuti iimlAH mi

tlol o I Iniillii mlp riitilnoiU Jim Hmlillktuji

Mikšové Ani jsme nepozorovali
Že naše zábava protáhla se až do

rána Přespali jsme u p Davla a

po chutné snídani odebrali jsme se
s br Josefem a Antonínem Kotva-

lem nazpět k moji tchýni zde byl

jsem nucen zůstati deset dní

abych mohl onen Klub řádně uvé-st- í

do naší Jednoty To se též dne

22 listopadu stalo u br Laptze
v Browerville Nikdy nevymizí
mi z pam&ti ten den co tu bylo

radostných okamžiků Novým se-

strám a bratrům združeným v Se-

verní Hvězdě přeji mnoho zdaru a

brzké rozmnoženi na trojnásobný

počet Bylo by nyní žádoucno

aby bratří naši práce se uchopili
tak aby naše jednota nabývala
všude půdy Naše Jednota jest

jednou z oejlepŠích Jednot v ce-

lých Spojených Státech Jen chutě

ku předu a hleďte byste se stali

vzorem svornosti a snášenlivosti

bratrské druhým spolkům
S bratrským pozdravem

Karel Boušek

člen spolku "český Lev" č 13

Seaíorth Minu

na bedra vaše skládá ZároveB
naše dobude sobě vítězství a sli- -

Mil ě U
Irvn) MIIwmiiIiihi hv„ iiiM'i'il Crmik NlllnrSpolčováo! nebo spolky majígratuluji všem bratřím Lože Chru nau Mllwnuknn v lul Mikn IHdh Imi IrtlU

U á IU Uvy Ale neuuae 10 zadně viteztéž zájmy vzdělávací a ušlecbťujidim a přeji všem bratřím Jednoty HHHI4 IT Ilíllf MHrtlj ni tltm
l„i pukluiliilli Jim Jiii III N Iw tcl Každý jednotlivý Člen tfibl lutniiii wm

stvi provázené ničením majetku a

životů lidských nýbrž bude lo
naši Šťastný a radostný přištl rok

tlU XIII (ki Ím v Nrafortli Itdé1906 Nechť přinese vám všeho své náhledy poučuje se a přitpů
sobuje se společenskému jednáni vítětstvl nad zlobou osudu a opu wtiod (' Minu

VyměRován! náhledů a rozličné štěnosti našich spolubratrů sester
a miláčků jejich

dobra svízele zármutky náchť

zahalí a jen radost a veselost kéž

provází vás Toť upřímné přáni rozhovory ve spolku bystři rozum

ixll í4 toliAiN kMiu ilrulniti iimIíii y H(1
i rniImnU l(rl lliiutuk Vnnlit Minu utWUt
lilmlo V'l l'll lilku rr l li Miiih) ()JitN 1'iMitkiili Hnuřurlli Mimi iKnllilk Áiil
Kutvul Vn4 Minu Hiklmliilk Jun H

V velu Minn

Vám ctěul hosté a zástupciušlechfuje mluvu jednotlivcůvašeho bratra
Mat F Douchy taj

spolků vyslovuji díky za projeveSpolky nám odchovávajl rozumné

lidi poctivé občany a dobré řeč nou bratrskou vzájemnost a kra (luh XIV Ladhiiir klitnl
V Tiuruliln WU

Lože Chrudim č ia ČSDPJ
janskou lásku kterou Jste Vaši

niky kterých v tomto moli růi
i(lií oliftuiknl lnu driiiaiti míi

ných cizinců tak luza potřebujeme návštěvou a valenou přítomnosti
Vaši spolku našemu osvědčili

jskol
1 úlky ta laskavou poior

líni lniiiiiik llMiMtti k J Ilavc
řiuiki hntliuinii tiHkl4HÍk

Zdařili slavnost

Dokouření

ku svému vlastnímu povioasenl
ivláště ale ku povsoesen! naši ná Jati lina t XV llu)ktH MImk

rodnosti Jak mnohý mladý mul imiiiim ivt íi'Iib tmif ii nh litidk víknosí kterou Jste proslovu mému

věnovali Provolávám ctěnému
Montgoiucry Minu 19 lUt 190$

Podporující spolky jsou takřkaNOVA TftEBOS Minn Ctěná neb vidělaoá dívka mohli by mít!
shromážděni a ctlé ilavnosti tétolepši postaveni va Ikolách obchoredakce! Pokaldé se potěším banky chudšího lidu tam opatrný
hřlmavl "Na sdafl"a o blaho tvých milých dbalýkdyl v našem orgáoě čtu ie při dech nebo v rotličných úřadech

kdyby nebyli tak ostýchaví kdybymul bratr neb sestra syn nebobyl k oall jednotě nový dd Ve-

lice mne zajímají i sdíleni našich PII Špatném studeném počasíměli lepil výřečnost anebo sebedcera ukládají své malé úspory
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bratři le tam a tam hodlají ilo po centech pro své milé aby v vystaveni Jíme uvjvlce tteheipetl
chřipky Dra Augusta Koeniga

vědomější vystupováni Takto at

přijde jiaooárodovee který třebasliti nové číslo TÍH mne le případu nijaké nehody neb oeltl
itl oebyU vysněni nějakému oedo Hamburské prinl Ihé tuktl ulfvánemá ani 1 daleka takoví vidělijdeme ku předu Ovlert jettt I

no lattěji a hoiké vylétl visdostatku neb snad i bldě a věrumladými mime potil Oni mysu ni ala vystupuj sibevldoml a

smtle ba nikdy al Idrte (jakobynedá se ani pomyslit! jak mnoho kdyl Hilcul jíte chřipkou urjhoi
Uho druhuj postil a vyliti via

le neumřou ale ji vlní určitě le

imrť li přilil mnoho nevybírá ale vlečku moudrost byl najednoulil ušetři do roka podporujíc


