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bylo u spolků českých KonečněZ KRUllfiMČS D P J Všem členům a celé naší milé
ZDAIU1A A 70-bu- ž Great Western Z(farmačlenové českých Jednot přišli Jednotě přeji zdárného pokroku v

náhledu Že musí odstranit! pře n rozmetaclední — S potěšením přihlížím

tomto novém roce
S veškerou úctou Váš

J V Pařizek taj

kážky vysokého vstupného msjl
se dodělali žádoucího výsledku Mdle m náklolA mrvy nahoak uaie Jednota utefieoě akvétá

inml Julií víru k romiioiiiil? iíu
Minulé schůze jež byla velkýmhledí budoucnosti jasnft vstříc korný n irf111 lite nuAiU17IN ukrn riutio vlitu) Juni II mionnííh- -Upozornění Čkoóm spolku Jar)V oafiem i rol ku hstliska a bratr počtem členů navštívena súeait ta nám véiJfttl mr vám mírnili - ř

iius c 15 v Jlopkins Minn ln Jkk tiiAPnM 10 flmnocl r 'Kin n- -nil ae br místo-velkopředse-

ylY luf mrvy au ni nliirina NmiH- -itví domovem a dobrá vola paoujc
mezi námi Co já to ty já Člověk 1'P Straka z Minneapolis jenž za Všichni Členové jsou Žádáni aby

se v plném počtu do schůze příští

— " ' U nárii írovnu Jun Ulo ulov n
jjoliíiviil llifok 111b doplitin—"Máin riákludft inrvy k rovniMiái I tolioio Junu vnUim
iikrA kornyi iiiáiiikr6 uoxitiiikn) konl: „kruv u iiiiniílii) iluhyiUii"
l'Klt fiám jnllt Jiim Janí4 (th1
HMlill MANmni ItINÍJ (0 PO nox 719 l2irorrtMon hl VlUUMH)

pomoci br velkopokladníka Vt
Skoka jako průvodčí oastoli

tyciovCk jak lekl dr lika Chc
delíti Členům naEÍ milé Jednoty

schůze dostavili Tajemník

nově zvolené úřadolky na jejicb
fčestná místa úředníci našeho

jak ut&icfcě krátíme v před V

předminulé schůzi oái ipolek č 6

Jan Amoi Komenské Hayward { MINNESOTAspolku byli vesměs znovuzvoleni
až na br místopředsedu a průvodMinn odhlasoval tři čekance
čího Aby členové anázo přečkákteří budou přífití f chůzi do jed
dobu postní bylo usnešeno odbýnoty uvedeni Pojistné vfiech do

New í'tégnc
V sobotu dne 13 ledna byl oď

býván zde výroční ples hasičské
vati masopustní ples dne 21 anohromady bude obnášeli $ ooo
rs Jelikož pak pořádající výborlUH jeteli jest od ao~a6 roka
sestává ze členů v ohledu tomIJude tedy nál spolek cltati 65

ho sboru jsk již dříve oznámeno

bylo v síni Hybář bratří kterážto
slil je ze čtyř zdejších síní nejvělší

HÍ0HE3T AWARDzkušených dlužno jest očekávaliclena pojištěných 1 i clena čest
T

te nebude na ničem sebázetiného Dosti pekny pokrok od
pobavení a potěšení se v kruhuposledního sjezdu bratři a sestry

SIR tato byla vyplněna až do po
sledního místečka a každý z náv
Štěvníků bavil ae nenucené a Děk

našem Členové aousedoích spopracujte i na dále a hleďte by
ků budou nám vítáni poctí li násuál spolek mohl se pochlubit
svou návštěvou

ně Čistého výtěžku snad získáno

přes šedesát dollarů Opětně tedy
JeÉtfi vřítím počtem získaných f 1

- Cleno Je tu jelté dosti mladého Nebude na Škodu pakli se zrn
přibude pír těch kulstjch do polidu ktefí nepřináleŽÍ dosud k na nim jak se a nafiíra otgánem na
kladny hasičů Jak lehounce bylemu spolku Když jo upozorníte mnohých místech zachází Od

doby sjezdu skoro již uplynul rokna nál spolek za 11té že rádi se bylo nyní sboru hasičskému uká
zat se dobročinným kdy dnes na

přidají a my jo rádi ď) svého stře řvl¥íl'?®la přec skoro v každé schůzi slyše
ti bylo stezky že prý' orgán Cledu vezmemo Musím se též zmíoi- -

skytuje se mu nejlepší příležitost
přispět! též hřivnou ns výpomocti o tábavč pciádaoé dne 31 nům patřičně nedochází Usne

- Inešťastné rodině Cipt Johna
Ikrwioa kterýž přišel o Život při

prosince 1005 kteří zdařila se v ti'išeno bylo véstl stížnost u Hlavo

úřadovny Však výiiledek byl
(nsd viechno očekávání Program požáru "West Hotel ' v Mione

byl pečlivé upraven za což buď že stížnosti se stále opakovaly
vzdána bratru Perlikovi čest Pro orgán stále pravidelně nedochi

S

I '

'

gram byl následující: Přání spolku zel Přišel jsem tudíž k náhledu

apolis Mian při zachraflováoí
Života jinému Zábavy této
šťastnili se též i přespolní hoté
Část hasičského sboru sousedního
městečka jako obyčejné Dále

I Apřednesla slečna M Srcdl jejíž vynalézti kde vlastně vina vězí
1

přednes byl opravdu pěkný a by V záležitosti té obrátil jsem se na i

rwij SUT
bouřlivým potleskem odmčnčn p pořadatele orgánu požádav jej též přítomni byli ze St Paul zná-

mí manželé Osínkovi a Hanzalovi
i dcklamace přednesli slečna A aby mi laskavě zdělil zdali orgín

byl dle adresáře na všechny tleny
-- 4 s r'iSrédlaJ Perlík píseň" 1 dopro ' ~ T J '

pí Kat činčera T W IJašlýř a
vodem hudby zipíli slč M Po zasílán Z přiložených poštovních
tfiček a bratr Václav Perlík solo lil l'l t:ilístků pak seznal jsem že pošta 1 1 r f í i

I 1 I I l J ' -- ' MHltlvý výstup "S'rslné slovo" před orgán vracela a zároveň vyrozumě
nesli slč Jjnžena Choc a bratr jsem Že pan pořadatel již dříve o

in "—
itom uvědomil Hlavní Úřadovnu

manželkou Jos Horejš límíl
Horejš Vt Osinek Fr Hanzal
il Mary Chalupský Msry Horcí?
Hosie Horejš Anníe Hruška
Clara Kíog a pan John Deegc

V pondělí dne iy ledna za pří
Činou oslavení "zlaté svatby" sta-

rých manželů Hruškových uspo
řádáoa rodinná slavnost u manže

i' k

Václav Perlík sólový výstup "Jak
se hrsje divadlo" alč M Potůček
a br Václav Perlík Vše bylo

však v záležitosti té nebylo niče

1898 etho uděláno pouze jen tolik že

p pořadateli byla od Hlavopředneseno nad očekávání krásně

THansmississippi X InternationalÚřadovny dána důtka Aby celáhlučným potleskem odměněno
Potom pronesl krátkou řeč pisate ta věc jednou byla objasněna ' su v i~m w 1 id i a ar 1 rvi

teento rsdko který poukázal na přednesl jsem celou zprávu p po
lú Ant Šímových Slavnosti té

se súfastnili Jos Hruška z Le

bueur Center pán i pí Jan Hru
pokrok Jednoty projevil radost řadatele ve schůzi a nadělí Že

nad tím že I ženám byl do Jedno bude anáze věc vyšetřit předloživ

□MAHAU5A

Dvanáct příCin
ška i Mootgomery psn i pí Fr V- -ty přístup otevřen vyzýval aby vracející poštovní lístliy Členům
Hanzal a manželé Osínkovi zebratři a sestry schůze pilně na jimž orgán nedocházel Zděleno

vštěvovali a tak o řádné prospívá nám bylo Že členové ani jejich
St Paul Dále vnukové a vnuč-

ky: Jos Horejš George Horejš proč Ilcrova čIníií Hladová wlilnky získává si příznéní spolku se přičinili Na to pfá manželky orgán nevraceli leh
Jan Horejš Frant 0tíntk Frantvkm Členům a jich příznivcům kož celá ta nesprávnost spadala

pros VHecky Jlnó Kořalky skotsko lrHko

kanadNké neb domácí Jest:oběh jednoho listonoše jistého
Hanzal lieane Hanzsl Kdw
Hanzal Jos Hruška Mary Cha

veselý nový rok a natí milé Jej
notfi hojného rozkvětu K zákon I Puntvu') % li'ttiifu komlilimcl vlchhMrČesnocha bylo na bíledni ž on

sám list nedodal a poštou jej na tliybklurákolivR t lelilupský Hosie Chalupský Mary

Horejš Hosie Horejš a Anna Hru % 1'oiifivmK iiřmlíl v Jumnontl ltlio'nmtl
Čení byla pořádána taneční zábava
která protáhla 10 až do rána JJylo
projeveno přání aby podobné

vrátil V Záležitosti vyšetřen
Ška Dále pan i pí Josef Samec příchuti vlncko co bytu douml výrob no a tiv

dono du trlmzvolen byl tříčlenný výbor aby
pí Kat činčera sl Clara King a

8 1'iiiifimdil miiiliiuvá xruvn tuk ximh fimzábavy byly pořádány častěji — věc byla vyšetřena a podána o vý
pan John Deege ze St Paul Za jiiku Jinniid chuti 11 řiiluilUu ion noinonncli

sledku zpráva Výbor ustanovíbpoiek Jan Amos Komenský vy
slovuje nelíčenou soustrast man

4 1'inifrudl uvojl vyMI Jukuntt chull n íluto- -jisté že každému z přítomnýchsi určitý čas k sejiti se jelikož
ale jeden z výborů oznámil že se (éto tak vzácné slavnosti okamži tou utultt b otillbviiuii u KkiiM v rodinách rt

iiáluvnoiii JiikiiS I ki kroilunrfželům Pacovským nad strátou
ky strávené v milé společnosti

vbiiou pod pndntiilnoii xlrukou ílututyj l(0
vyplnil mi kuMéiiiii kilo olijoví v ni níljuká
Ikoilllva látky mOi mnftlé íburvnnf přičinil? %u

0 Poiifiriitlí jo náldllí vyrálifim % nejlnpllih
láuk nikdy wt improdává dokud iiedimáhlii

plnálio itáf f vn vláiluli h řkliullíllsh

10 PotiBvniia řiizl A cimtu k ubllbfi uvojl
vlunliif hodnotou bu vyniikládáni báJuCnýih
mm n cul mimi hf pripoCtnno ku

cotií rhitfA h m tul upotfuliovulol nu konno pluti
11 PonCvAiU Jn nnblíinim nikoli Jitko piilmitnl

Icktvnr illhujld vyliojonl vlnch iiiinhojltoliiých
immiicl nliiž r to Clm kutiifln4 rvnl tflily
lllv proNlfmluk povbiiovuUil tt Khiiltonf
pokrm uiiJvyiM nioíné Jiikottl

13 ronCvmlí prodávánu J pM insliím

vodníku oprivi ínám JtiJ! výrobou

prodejem v ohromní 111 mno2tvl vliioinlinm Jnj

pouo nii viiliruzuiiiiiich dunlch pluti KI milion)
dolurlk ročnfl

nemůže dostavit tudíž br Matěj dlouho utkví v paměti Oslavenjejích milované dcerušky
Karel Funíar tajemník

Bpolku Jan Amos Komenský č

Válek a pisatel došlí jsme na po
padesátiletého manželství je

lištu a vedli jsme proti listonošovi
opravdu vzácnou slavností jubistížnost však bylo nám řečeno že

S 1'oiifivulí ptitůfÁ vHucky oxtntnl kfulky nu

ddlánl horkých tiáxijn n iiflmlmuil do nodnvky

0 ['oiifimilJ! Jont to Judlná iluduvá whliki--

iiulilriiiiá yflmu od vlnopiiluikflí uni nikdy a

v iiiduch nýlirX vZdy v lulivlih pod

rnámkuu vlnopKlnlkA

Ti 1'unSvHdS Je vyrálifiím v Jodlnd % ncjvftllcli
vinopalnu v ronil Jujlž oclimunA unáinkii t

nujlnpll ráriikou vítufná Juknuti

1 I'oii6vu(IJS Jo (ou Judlnou wlilnkuy prodá- -

podobná stížnost musí být psána
ejnf I já s plna srdce přeju sta

ičkým manželům mnoho Štěstí 1

ST PAUL Mino ao ledna
Ctěný pane pořadateli Orgáoul podpisy těch jimž list správně volám: Bůh vás síliž ještě dlouháKladu si za povinnost napsali pár dodán nebyl Napsav stížnost

obešel jsem Členy a obdržel jsem
eta a vc zdraví popřejž vám pořádek doufaje že bude mi dopřá

no místa v sloupcích našeho orgi bytu mezi námi
podpisy vše co si poštovní

Počasí nyní máme pravé min 03ÍA1IA
MKIIWILLOW SPRINGS DISTILLERYúřad přál Jak jsem vyšetřovánu Předně jest mi potěšením

i zděliti že náš místní spolek nesotské jeden den jako v máji aním seznal někteří členové sami
druhý den jako na Sibiři Námist vraceli neznajíce prý účel za'Slovan' č 3 zdárně pokračuje

v před jak hrvotoě tak i co do
Vyrabitelé Golden Sheaí Čisté žitné a Dourbon Whiskey

a Ilerovy Eagle jalovcové
to konečně nevadí jen kdvby ti

akým byl jim list zasílán Z toho
postilioni častěji jezdili Člověkzsjísté seznáme jaký zájem něktepočtu členstva ježto dle výkazu

čtvrtletní zprávy za uplynulé někdy nedostane poštu až za čtrí členové berou v pokroku naší

Prof Pacoureknáct dní ač vlastně poštu mámečtvrtletí počet členů byl 109 milé Jednoty když již skoro rok
doatali každý den Je potřebaČlenkyB 50 celkem tedy 168 V uplynul od sjezdu a oni ještě ne t :

hlavně aby někdo prohazoval ceminulé schůzi přijato bylo hlaao věděliŽe vydáván jest ve prospěch 1 -- : biflnlsty a to může děiati také "Uncleváoim ia nových čekanců a sice edooty orgán Kdyby byli dba
Sami"8 mužských a 4 ženské průměrné tými a schůze častěji navštěvovali

i vPan M Hemeš chystá se ku
nalutá se ráv8 na ccatj Nebraitkott a
Ittkotoukiíe }Kf ádati bude o onadáchho stáři a8 roků a jak jest mi předešlo by se tak všem zbyteč

ným štrapácím Jak mnotí Čla kouxolnická ifetttavent Jet v oboru
žním totiž řezání ledu Letošní
zima doposud prý je pohodlná a tom ravmmltrcin a rováilí iiejlciUnové sami dobře vědí když se ně

který Člen r místa přestěhuje Že ed čistý jako sklo poněvadž až Sarovué a llvfljiliiá kounky koiuU a

fárydosud nebyl poškozen tuhými (vest jehs povinností nejdéle do 30

UposorBuJume nnfto krajany bydlící
ve ilurýťb omdiicU Kibrky lowy a

Mlnnoaoty kilu 10 proditvají puKumky
od f 10 al do 100 akr la mohou koupili
ta polovičku třelno ponřa a alce od ♦''')
1I0 10 akr prdvS tak dobrý a úrodný
poíumck v ok rotu Mix v Jižní
PttkotA kdo JHt JU uzouo nřkollk tt
fonkyoh rud In bUhobytU au tfSídch
KaMá p(vu( a tfcil útory v nxHM

iiiužtio dottl Uclné jfxdnd a JilďUno

nlo krajtiiiy ktvřl tnmyiK koupili po
lemck aby neoblltill a přljoll ao pře-ivMť- itl

n ivé vUituí otl a jámu JUtl
lú iitnttjí prvdivol ualoho tvrzení
MaiuetMirf V)'bfr poaciuikft paj rodej

v vjlin uvdvaéro okrem a Jme JUtl
io kliy kdo tom pftjeiU a úmyiltíiii
kouidtl poíemek bmJiU odtuil aby

mraiy
ittAveiit v iiiU'ituvuíiu niř4v!ku:

dni u úíetolka a tajemníka ozná-

mili iměou svého obydlí Kdyby
T V IJiltýř a rodinou ze St

CUrknou 26 ledna'aul byl sde návštěvou u svých

známo ještě několik čeksoců bu
de navrženo v příští schůzi
Vzrůst tlenitva našeho spolku
jest dlužno připočíiti tomu Že

skolek £a od času sníží vstupné
na poloviční cení na dobu od tří
do leiti měsíců MajMi se lískat
noví členové nesmi jim by" ti kla

dcuy překážky v ceitu v podobě
vysokého vstupného jak se dříve
dělo u {šikých spolků cot ruělo
sa následek te mladí lidé se Uá

vali ku spolkům ruojaiyCným
kdcl byli píijiti ta méně nilli
polovička vstupného ncl jaké

se dle toho řídili ušetřili by úreď
úlkům tbylccoé práce je vyhledá
vati tak jako se nám sta) případ

rodiCú a plátci Na cestě spá
teční sailavili se též u rodičů pí

Hluff 2Mt I1iiwuhI MK A bia Jl
Um mi dna l iliiori UrthurU S a J

V I)wlwbt dne 4 dnou a v MllUt-a-nJaštjřové v Chaskatentokráte Někteří směnili své
úut o tituraA F Vrtiš předitdi úSetuího w 4

bydlí před třemi měsíci a dosud Vtt l'cituvk h huleit kiJilimi
ýberu ČSDPJ odvcl do St ntu iHitltUiit i uU'U Ubitu vvvíťnich nevíme a lim pádem nstiift

liru tské být orgán aasHáo liti Cruvu4 vS wuiíul i'tl rúnfch'aut k úiiováaU plvhtlřenl knih nebyl ibo itkuupll puiomukkimirtiiivk Vv l vykonvch tk ji irv
ýle jmenované Jtduotydyt nemámí jtjich přítomné I) dUI iHHtrubuotli pUt nvAdl - NvM(vl 4 v ictS Uké KU

aTt 2"tt 10tí VY AON KU liHDH Tibor 8 UM V Itittýřmsy


