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čísla jsou vtíchní Členové v písmě
doali pokročilí 1 tak — jen chutě

Ultra novomódní
jsem vám nového odběratele p

Vác Tyra jenž je členem ííídu

Jan Hus čís 15 ČSDPJ a co

velko-př- e Inda léžc Jednoty dou-

fám la získám v brzku ještě více

Orgán nemusítí posí'at těm ÍU
nům kteří Pokrok Záp odbírají
— Počasí máme vskutku lepší
než bychom si aami mohli přát
S podzíma napadlo trochu sněhu

ten však so za nedlouho roztál po

dobré české srdce které při ná-

rodních podnicích i při spolko-

vých záležitostech vždy bylo ra-

dou I skutkem pohotově a na

prvním místě Odišel — ale v

srdcích naEich zapsána jest pa-

mátka jeho písmem nesmazatel

ným IJudiŽ čest památce jeho
S bratrským pozdravem V S

HAYWAKD Míno 17 února
— Ct pořadateli orgánul Tímto

zahajovací vyklad

do psaní h přátelským pozdra-

veni vlem icstrám a bratřím

1'rsnk Havel

Člen ipol Scv Hvčzda ČSDPJ

IÍAYWAKU Mínn 16 února
— Ct pořadatelstvo orgánul fád
Jan Amos Komenský číslo 6

ČSDPJ společně 10 sousedícím

řádem Záře Západu l 44 ZČliJ

podjaly 10 úkolu velmi Ilechetné-h- o

1 nad jiné následování hodné
ho totiž vydržování české tkoly

celý Jeden měli jíme neustále te

oznamuji vlem Členům apolkumódního zboží

v druhém poschodí

Jan A Komenský t O ČSDP

Jeduoly v llaward Mino žc

výStjmenovaný spolek se usnesl v

únorové schůzí snížit vstupné
nově se přihlásivším a k spolku

Srdce plesá nad tou drobotínou

jak bedlivě a a dychtivostí učí ae

čísli a psáti onu mluvu kterou

slylí od rodičů a bratrů sester
sousedo den co den jak be

tomuto přistoupili hodlajícím na

jeden dollar Toto usnesení jest
platné po 'dobu tří měsíců po

uplynutí toho času bude vstupné
zájmem sledují vypravování če-

ských dějin a učí ae znáti velikány
slavného národa českého česká opět jako dříve totiž $} ProtožŽrcliitiit vrtN UyHiu ívh ii pro- -

plotu 18 až 30 nad nulou Za to

pan Únor si na to o£láp a až do

jo kolíial teploměr stále mizí 5

a la pod nulou Nám dělníkům

kteří 'pracujeme v továrně spo-

lečností jež vyrábí mlátící stroje
všech velikostí (pod jménem

Min-neapoli- s

ThreshinK Machíoo Co)
a klcří většinou zaměstnáni jsme
uvnitř je zima lhostrjna my jí

při práci necítíme Za to nhliři
a dřevaří ti mají tuF lep&í než o

čtvrtém džulají NsŠe městečko

Hopkini vzmáhá se utěšeně a

obzvlášť česká nírodnobt jo zde

dobře zastoupena Čechů jc-
- zde

jedna třetina veškerého obyvatel-atv- a

Obchody všeho druhu na-

chází se v rukou našinců a jsou
správně a vzorně vedeny Po-

druhé více S pozdravem všem

čtenářům J09 Štřpántk

(kola má na trváni natích Českých

podpůrných spolků nemalý vliv

Ntbudou-l- í si spolky samy docho- -

bratří a teatry hleďte příležitosti
léto použití a získejte hojně no-

vých členů Upozorněte na tuto

výhodu vaře-- přátele a známé povávall ivůj dorost můžeme si vy
ukažte na fředoosti naSí milé

ČSDP Jednoty a jistý úspěch váspočítali na prstech kam dospí-le- m

za nějakých pár let až nám
jistě nemine použijcte-l- i také po

jedno pokolení doroste a nepo
itsráme-l- i ae zavčas úplně odcizí

odnárodní Dokud budeme pě- -

IiIYmII ní imIimí výhlfHl módního

vlsoží mu s(uii
INYíiiÍ ír'lnfilyHí koupili přijď

to Jm iibyMlo no podívali

liioipu líoMon & Co

někud osobního svého vlivu

Jednota naSe jest jednou z nej-

zdárněji prospívajících a každý
stoyati v natích řadách národnost

člen měl by co nejvíce o její dobročeEství jsme proti nebezpečí
lomu obrněni Na příliv z řad a rozkvět ae přičimti S pozdra

vem v sem členům CSDP Jednotypřislěhovaleckých spolky více po
čítali nemohou Musí se apolé- - Karel Puolár laj

IJ0PK1NS Mínn la února MOIUtíS FINK
obchodník vc vybraných

halí samy na tebe 1 mezery ve

svých řadách avým dorostem vy
plflovati Jen lim způsobem jest

— Ctěná redakcel Přijměte ode

mne srdtčný pozdrav jakož i

vlichni Čtenáři ct vašeho listupříStí existence nynějtích spolkůIloii lfJ h Jlowiini ui
vitóliííÉli a ii lnicíchkterý beze všeho nadsazovánína dálo možná A není liž to věc

bráuná kdvl u řádů lako na oř
i

zaslouží sí veškeré chvály za

IoimIfiN ÍÍIH ušlechtilý svůj směr jakým seút6 ČSDPJ spolkoví bratři

dorost ivůj k řádu přivádí a limLViloplioii:
V ST PAUL MINN

Navštivte jej 306 KaM 71I1 St(U ZárovcB oznamuji že získal
k dallí nedohledné existenci jeho
přispívají? Jsou případy že ně

Zpráva ČSDPJ za čtvrté čtvrtletí 1905 končící dnem 31 prosince kteří bratří po dvou a nemýlíovJi
Toel
řlnnř

se jeden bratr až i tři tpolku
vlmti vvclxjvili a do středu milé

Čcsko-Slo- v Dělnické PodpJed
i říjní 1905 v pokladně

216 Svatopluk č I ČSDPJ přivedli jsou to případy

tCllkenioy Mlnn Itlt No Ij botník Jun
CtiloJII Kllkoiinny Mlnn HítNo l pukl
Jun M Hlipfk MonticiKiitry Mlnn It II
No íl prUviifl Jotjiulata Kllkiinriy Mlnn
U It ?6í I

C VIII Kornout Otvatonna Mimu

oShfyi tvi iclilim kaSdoo nedali v řifiicl v

lednu hodinu odpol r alnl fl H I' N Vfnli
Adolf Horák) rnifttirfuJ Krunlt

tajimnik AnUm i VmíIod lvi W Wlrtoitu
Ht oAtrfk l rfilfio Miirnvyi Vfí K NorKi
Mtf Owniona Mlnn pukUdnik Vnmk Jlorík
K it No DUttHtouna Mlnn

Hpobk í IX T Plné Cllf Ml ulic ho i a

odb vš 1 v $chUa každou í omítli v mfmM

příkladné následování hodné
Na nái tudíž jest abychom Školu

pro ulity Ježící na západ J řeky
MiHiiUsippI jiikoíi lpro
VVlHCoruifi a Michly"

Hhmí Jednot v Ht I'aul Klan

úíuílijícl s iMutnfrn výborem
co nejvíce jak morálně tak i

pořfítkoirt kňfMhn čtvrtletí nnx-- ý

iledky Mnini uvnřeJBovány budou v

orKiimi liratrktva a Um unfisobem sjíolky
VííSkerou tnÁmmi obdrží

hmotně podporovali 1 svým dě-

tem lásku k řečí české vřtěpovali
lak aby na svůj původ mohly býlí

hrdy A Se budoucnost natí české

(koly zajíStřna jest toho důka-

zem lest že (kolní výbor pozůstá

l aojodp l'řdNCda Tom llaRII
Jun Aamlanr taliím Vs :iiiriílřiji poklad- -

Yn t VM

ttwjili i 103 4O

44217 163531
}H li 311 12

34493 H57-0-

37331 88381
I8O-8- 68347

iaoia 385-7- 6

4440 15674
18417 55909
7305 23 73

154 4fJ H1 57

79 23 339 43

IO7 29 364 22

6a 86 199 49

3025 7656
12439 42825

1135 35-4-

6403 22511
5030 50-3-

36000 71500

Vatilav Karát fluiufk John llnjdit
Velkoilfadnícl Jxou

Přcílseda Vádv Tyrá HopkinsMInn
mfuiifíhut I ' I r Hlrakii M n intii ri! Im

36 Mladočech Ca
167 Slovan 6 3

147 Karel Havlíček č 4 -

9a BratH v Kruh č 5

62 Jan Amos Komenský č 6

si Karel Veliký £ 7

78 Rovnost č 8

50 Česká Koruna Zl Dolu ě 9

69 čeclioilovan 6 10

30 Čechie č x 1

60 Chrudim č 1 2

36 český Lev C 13

13 Ladimír Klice) t 14

67 Jan Hus č 15

Nebraika č tC
29 liratří Severu 6 18

13 Severní Hvězda č 19

Úroky"

vá z bratrů rozšafných a mou Mlnn 2 iiífato-pře- d M V litiHíK New
C X čcehoaJovan r Ollrla Mínu

Odbr4 av4 aohAta druhou urIíII v 1 hoj
od o kaídř mléfi lředBda Aut Iťink tul'drých kteří o vzdělání dítek

svých pečují toť postačítelným

rraKiio Mínn lajomoiK st a nnn
Ht í'aul Mlon Pokladník Fr Hkok
Ht Paul Mlnn III Wkař Charles L Uipt Karil ArlhovM ta)řník J J Hrtak

íífltnlk Vidav 1'loyliiirt pokladník Káral
důkazem že oa£e dílky nám České )tUm m K 7tli Ht„ Ht raul Mlnn

Úřadovna Mi W 7th Ht Ht Paul
Ceehle ě XI v No Umalí a Hi'h

Odbvá rhfiíB kald4 druh ítvrtrU v ml- -
zůstanou — A ještě jedno přání
mám na srdci Máme-l- i již tedy
(kolu druhým záslužným a šle

Mlnn

Zprávy Čtvrtletní oznamovány tuuou
Orgínu Jednoty v dubnu Červenal 1J-- uu

a v laduu

el o oam hodin vufttr i líni I r Lallnora l'f'l
atidaJan Čarvoo 0 aQ líiUtxipf Kr Lalť
nnr taiornina aoroiniw Aaoir uxuiaa xo

chetným podnikem pro naše spol Nortn ui poai j vocaneasi nni
t h v Monticomery Mlnn

ky a vůbec pro celou oasi osadu (UU XII Chrudim v Itaclno VU

jdlifri tii aco&ta ka2doa Čtvrtou oodfil
y bylo založení pěveckého sboru odbvtlvS vhutt každou tfoti nudili v mť

tlrl 8 hodin odp 1'fedaoda Joa Ntehllki4857oai8820771186 Celý příjem &S!cl 1'Ndaoda V K Hlauíík tnlutourad
ehož zde velice postrádáme Váflliir Anlka ta1mn'k ťr Mixa Mulnlk innt Mllwaukffl av„ mfťiirid Frank Hlllar
Někdo třebt namítne že není zdeSoučet vydání na rok 1905

Úmrtí Ant Pešek $ 50000

la Mlloaukee taj Miku IíouiiIhí IMS

)iula ar 6''t 'Ion IMtdnl M Joul
ktt pokladník Frank Wu Jlí N Málu aCJednoty jednou založí očividní sil Síly se musí vypěstovat vy

Jim KHokol vípriíot liio Novotný pokliid-ni-

VoJUch Nfiniact pr6odíl Jakul Vondra

[rfi vrnnrAI Vit-l- VrtmhMn pmport-ni-

Jan Notnf vp prap Jun NiUvnl Vil
itni Jan Pnl("U Vac WunUra a Jm Novinout prostředky se opatří jen tiacina wiaAnna Koček 25000 votu Číslo XIII ČMký Ui v Ncttforth lín'dobrou vůli mít O založení pě
Č II Mladořřťh v Le Hoeur CenterKat LÍJtibergsr

Marie Mareš
wood Co Mlnn250 00

25000 Minnesota odbvi aohAiakadon druhou nndffll v a titlcA
veckého sboru pokoušelo se zde

již několikrát ale vždy a nezda-

rem poněvadž o vedení takového
oůbfvi ivéinhSxo každou í nedf II t mul
InilOOV I'fdt V U Vranovkk LoHuaur
Uimtnr Mlnnj tJ JHKalitrltleHiieuř
(Jnnlur 6íot Jhlcnk LeHunur OninrMInn

crHa()dK Kami iouna voaia Mínn ( o lu
uruda VA'lav i'ltuika Muaforlh Mlnn ta
Jan Hoaforth Mlnn dAuinlk Vr
Khlitrk Vt[u Mlnn pokladník Joxef Hmii
ták aaafortl) Mlnn

Marie Zezulák 25000
F W Pešek 100000
M Michaliček 50000
Karel Mareš 100000

sboru zajímaly a pokoušely ae

síly nezkušené A altu schopnou pokladník vaviav Kráva Mtpuour vunmr
man Číalw Xir Ladimír Klácel

V Tuacobla WU

mohutní snad že ti nečinní lépe
vidí prospěch jaký blahodárná
ČSDP Jednota členům avým po

tkytuje a tu sc ku spolku chutě

přidávají Pokud se našeho čísla

týká jsnif teprve nová ratolest

tohoto kmene totiž od ai listo-

padu 1905 tedy teprve tři měsíce

Odbývali jsme již tři pravidelné
acháte a hned v prvé již jíme
tněli žadatele o členství ve druhé

choti jsme navržené uváděli a

ve třetí schůzi byli opít 3 navr-

ženi Utide-l- i to tak dále pokra-

čovat v každé schůzi tu Severní

Klovan ěí 111 NU 1'aul Mlnn
Pod úroky uloženo

Odbývl tvé fift7 kaldou 8 aUadu w xfnl
odhvlaekftia kaZdou druhou nndAII v méalaTiskopisy lltilil uwn i rwi marnil nnpi mjniniiin jr1'afiuik í1-- ! Krla Btrwi ifninlk Kraul

tu nyní máme mezi sebou Mí

ním totiž pana učitele naSí české

(koly On by se zajisté cvičení

sboru podjal pakli ae založeni

sboru uskuteční a pakli dobrou

rfJřwla Alliirt KurK Jul Houkup nualo

prdi ta1uin)W Vác Haoiack lna llavtl
oCtaikoi Krahuluo pokladník

Italka 417 Krla Ht„ pukl Vr IlantalSlužné úřadoíkům

Poštovné a jiná vydání
Cestovné a lib Lékař

200000

53300
47650
73800
81 1 4

Í 78] 7 64

100313

Jan Hus é XV Ilopklna MlnnKarel Jlavlíěek Horovaký t IV

MlnneapolU Mlun odbvá v4 auhftiakatd druh piik v S b

odbfvlivtioh&takatdoat nedfll f infitirl vCelkem vernr v )in nr loiuíka itikim jor uroi
liox HilaUiprada Kraaa Hitaf tn?lvn- -

vůli a vytrvalost potom míli bu~

denc Že ano pane učiteli? ~II I M M M I

Hřllyluv V O Uoi m Ilopklna MlnnV hotovosti Biarti príxuoua rranx Htijfíninan iirnuumiK

J(ii:( ílalla iiilto-ironili- t Jief AubraclilNemám na zřeteli zbudování ně ůfalnlk Hed Janko poklndoik Jan rtunka
Celkem Í883077 tateinulk Jo K firáiuek 611 lluron St U K Nebrakkaě XVI v Omaká Nebjakého koncertního „ pěveckého

afttiilk Jof Sufl lil lluron Ctrwl M K
0dbv4tv4-h4akad- první 4tnr r m1el

Hvězda v brzku členstvo své

trojnásobí což jsem jist nebude

tnrztt ani Hlavni Úřadovnu ani
sboru vím že žádný t nás Umí- -

lklikdalk Jan fttráfelda m Ontario Ht E ainl MaUov l iiar'i Mrtg
UjHiiiU 4rlnlk Jaknli Marl l'JI Ut Urov nebude ani žádni umělecké Č T v Xové Praxe Mlnn

žádné druhé číslo v ČSDP Jedno kvartetto ae 1 na&eho středu ne odbvíiv auMta katdoa 4 neddl v mttli l

rr M Hoiix-- i nnioprij jati vtě Nás vtlica těší že bratra i

l_ pnaiaanii aarm uei a s mtf Din
C Wllllaiul Si

fialo XVIII ItrntMNia
t lrrwooil Wla

vyvine Nám postačí nacvič! li

PiftHAmka: — - V poilcdol rprávé
sa čtvrté čtvrtletí vyskytlo i 06

kolik nemilých chyb přeměnou
číslic Ni žldoit br tajem ílka

zprávu tu otiikujeme znovu

l KRUHŮ t S D P J

Mlmon tnlk A ¥ Vrtil lajcrnnlk Mi)Uester přibýváš zásluha ovšem se aspoň půl tuctu písní tsk aby K luiifr pokuauik i rnit r mnu pravou
MVraiit Iltl'" vullřnl tlril Voji K u

patři členům Severní Jlvěidy chom někd) na veřejnost mohli venkovní ttrtl rraut kuoik aavtruta iav avh&it a ndtivajl kaMou 'Irulmu nnlíll
nfl'l 'Mtla Alo r'rtin tajutoulta
Joapř Tur''k 4' Ji f 1'urlit pna adiuk

J( Vlaaink pravudfl iiíp4 Najlirt
la vynouam vam j aierezauna vystoupili Uči li se nale dítky

Česky psáti Čltti a mluvili učmetma Jednota (leuom tvým ntpo
kyltije Mám ta to že limto se tase my stárli česky 1 plvali

) A lamrnak ě VI V Ilajward
Mlnncuta

iMtlv44 atthS I aodíll Miřlcl ťtvd
„1 J„:f l'vk IUHII MUa luilrt

Anti iirti Mvrlia Minu ta)

ftrvulut dopisem povibtulím Vtdyť vlem anad tnámo jet rčení

oitatnl členy spolku Severní
( ruu(r tii'iilii Mínn afinikVnn
l'uuvtkfUlauvín Uiu„ pokladník Vit)llvCida k ťaitř jilmu dopisováni a

vo vetu 10 musiKiui pevet
Dokažme pravdivost pořekadla
toho i mcii námi — Ku konci při-

pomínán že v třemit připadá

l„4L Uteuvttla Mina

Ihíitla íl-- li

ItroMfrvlIb' M litu

xtlv4 tvé at hliíM kal hm druhou nriť n y
Bil''l 'elM'll K M (ralt lnUlopffdiil
A ťVrvmif i)i iiim k fak llawl II It
S 4 4''llt! Jw avM ) k 1 ' ai Unii
Moll 'iul'l Allr VlhUt vilitni itId llavtl ynk attit Jt Mlaií iUnn
AIUMlu4l v iřurl Mihu

U diM-lalf- Hi l lrlUaí IH
lltcl kríny tlr v daivi b jik) m
Uu líikf A n lít Uili j a 'jt

podáváni ipráv idtjilto okolí

UUOWKUVILLE Mino n
doora — Ct pořadateli orgánu!

Omamuji poiílenlm milé nall

Jednotě i Sevroi llvřsda ČMo

19 mi o sedm paprsků vích a jest
mi velkým potřísním l opit jU
nřkolik nových ldaUlů očskává

tvé přijmutí do milé nití Jelooiy
Mytilm t kdf t čllo ČSlP

Kartl Vfllkt ř TU f Kavá Hrbual4 podíváni správ t pokioku
Mlnarauta

ÍUlu fa CSIJIM výroční den omil
ttiif 4 i4 'kk adm aadllt mt lpolku ivlátť aby o nás 11 olt

til ivlt nUa iví líl lHo vyjá

Ulcul Ir K Itaulka při ukládán

I twlHl Voj i hli Mobiyoiu „viaHn nnalsho neiapomcouUlného braira

Jouía 1'uuláia Uyio tu pravé
Mu ti MlViLrl Ju m'u MuiiiMtir
ktiaa M U S„ Si tJiiia Vfc l A


