
T
3

t VIII Kornout Owatonna MinojVcIroNfií Npollmt r Dud to oslava rjletého
IÍI _ M _ _ - l _ M1Tel Doiitflas 618 o(1lií i4 wbfii knSdiiu S nedlít v mUdol v

sveme všechny spolky oslí milé
CCSkO-SlO- V DélnlckÓ PodpJCd

jednoty k úCastaenf Vlichoi

Jndnii hodinu idxil inl O H P N Wnrfwtd
Aďilr llnrlkf inlilotifiíli KrmiW Truhlář
tujninlk AnUin i Vanouo IKJ W Wliiori
Ht dlaliilk i) mho Horným 17 K Nirlh
Htr Umi(ri Minn pokluiirilk Yrhk Horák
U li NoUitiiUiin Minn

pro Kíity Míci na sánad od řeky
MiMlmlppI jakož pro
Wltteoiiln a MlcblKin

budou v nalem bratrském kruhu
vřele uvítáni Těšíce se na pří
tomnost našich milých spolubratra Hpolck l IX t ťlne ťltf Mlnoeiota

Hlavni JFednoU v Ht Pani Minu

rjfmhifcl s ttfutnhn víborom 10 io]dou
ilbv iv4 aoboce kradou S nadál) y niáclclpořálkom kaMrfho Atvrtlotf naež vý"

a sester znamenáme se

Martin Keppl J V Pařízek

předseda tajemník

ilodkv jednání uvoNiMovány budou v Toni fUálI ntetopM
Ibndodp

řdnda
ů?orgánu Ilratritva a tím apftiobom ipolky lem Váti IIuniKuli poklad-'oml- k

John liujilavcsktirou íiifiijioii oiKiai
Žádám tímto všechny Členy t X íechouloran y Ollrla Minn

Oilhvá tv4 aibta druhou mi'íil v I bod
spolku Slovan č 3 CSDPJ aby©belhod Volkoiifadnfcl Jitou

PMioda ViMnv Tyra IlnphlmMInfise do příští schůze dne ao června 1 riifuto-pro- d 1'utr Hlmka Mlnnoapolli
jistě v plném počtu dostsvill jeli

odp kald rnáilo ťrediada Ant Itoek niť
aťipr Karet ivlhovea tajemník l i lirtek
'etnlk Váular 1'loyhart pokladník Karel
Koho

Minn 9 mmto-pr- i v itMiyr nw
Pruiruo Minn T]umník Vt A Krclikož předléhá důležitá jednání Ht Paul Minn 1'ukladník Vt Hkok
Ht 1'iulMlno III Jikftř Clmrliil h
Dohrn lim tfi 7tb Ht„ Ht Minn

J r Pařízek taj
1 ' 1 ť m ífclile l XI V Mo Omaha Srb

Odhfváirbfiie kaádf druhf tvrlek y n l- -nevyniká lodinó jakosti shledáte žo nafio IRVING Kana— -- Ct redakcel Uřndovna Dii W 7tli Ht Ht 1'uul el 0 om bodla vefer v aí rit Vt Lallnera VU d
MinnMusím vám též něco nspsatl do ódu Jun (Wven 80 U rsUi} Vt íiiltZnrávv čtvrtlatni oznamovány budou Zimiilák mnnr lajniiinik koreinm aohiict vašeho listu t našeho okolí Vocáneall t) MtNortb SO ul pokl i

cony nejsou áni o dost málo vyšší onóoh

jakó požadovány jsou všudo jinde za dobré
Orgánu Jadnoty v dubuti tcrrencl ÍJ
nu a t ludnuPočasí tady máme pěkné ale

llU XII Chrudim r Karině Wis

odhváivá aobuia kaCdoa tfeti nadAII y at
bohužel panuje delší 'as již sucho č I v MontKomiry Minn
akže korná nic neroste: zůstává lei o S bodla odp Předwda Jo Suhllk(tUbvi ité icbAi knWou řtrrloo nodAlspolehlivé zboží Naší snahou jest uspoko-

jit! v každém možném způsobu Mnohé
řnliitoiifnil Frank SlllerIWKIMIIwaakMavstále takovou jak st nasázela aiádcl ťřd-- d V K maník rnfotopffld rvtiiiw niiwautee ar taj Miae liinicímVh:nf Snika tafnmn'k tr Mlía ('atoluOves je taktéž Ipatoý a nepřijde-l- i Ixiuglaa ar Slot Tony Doloful m Joul

Jim KRokol pňtt Jun NOvotnf uokliťl
nik Voltárli NAtiiMi ur&o(1M Jrkul Vomlrabrzku déšť myslím žo mnoho
iirnrmitráál vlfln 1'rouhánkit prapornlk

tl pokladník frauk 6rn 9M9 N Maia it„
lUume Wl

ČUle XIII Ctokf Lev v Heaforth lití
wood Co Minn

Jun No(tn vyp priip Jim Nwfáml Vo
fltni Jan l'ul?k Víc Wundra a Jun Na- -

ovsa nebude Dnes se ale mračí
takže máme jil Čáku oa deěť

druhy zboží označeny jsou zvláštními cona

mi pro tento týden Vyplatí se vám na
vštívíte-l- i tento obchod

nyní musím tez neco nspsati o t II Mlado!ecb v ie Hoenr Contrt odhri auhAie každou druhou nedáli y nátínl
zdejší ossdě Letos přistěhovali MlanMota Pfnduada Karel Itoulek Veaia Minn ' 0 lU

prnili Vi'lar Plfttulka Hirortli Mlnnf tJodblvá iráfhÍMt kudlou S nadáli ? mluUse sem čtyři noví krajané Pp E jan i'oftianr Hnarorm Minn nrniniM vt1f ti Vmiiomki Ia MiimíralnlIOOK I'řl Hlil"M)k Vnela Minn pokladník imtioízdaseivým bratrem Frankem 1 ta] JIIKaliMiriiottiaHuurUntr Minn ták Suafortb Minn
UnriUiri ifil Hlcřk IiHnnur (Junior Ml naOtovřono v sobotu vocor V Vacek a Josef Zajíc takže ae pokladník VHilur Hrara l Wuaur UouUr
Mlun fjíwlo XIT liSdlmír KII

V TiiNťobla WU
Česká naše osada opětně rozšířila

Nloran H III Mt raní Minn
Zdejší katolíci mají kostel již ndhvácb6ikaldoa druhou nedáli y mti-t-aodhá tvá rhtt kaldnu S atfadu v a

ftálu Om:h Martin Kopl UJmimik J K Aineri Hura 'Jol Houkup nilaloúplně botový nyní pouze jej obar 1'rnaamia
Dtn} ta) vki iiamac mt miairarmnii " " airiwt gcninn vrai

Uálka 417 Krla ti pukl Vt Hamal ífutnik Joa Urahuleo pokladníkví a bude účel! svému odevzdánnu lAlllliftAll Duda to pěkný kostel a osadnic! Karel Ilarlík Ilorevský l li
Mlnneapolls MinnaŠi mohou být! naS hrdi četl

Jan Ilns i XT Hopklns Minn

odbfrá 4 iohnue ka(d druh pálek yhvtr v 1nl lr Tutijíka ťl'(in joae lirol
IId Ua mfatoprnda Vraná Sltar tul Kvlre
atr Ujrtav V U Uon m Jlopklnt Minn
á "etnik Ilnd Janko pokladník Jan íunka

iiiwiipii wmvw w iv sem v "Křesťanských Listech odlvii4 Kih6t kuCdou 1 nad'll V máilcl v
Hutnn Halí tA HLrntn ()(] r ava
HlHrtl pfmluniía rrank Knjohiiian prddanda
Joniif ílalla nilnto-přudoí- ln Joir AHlrtciit

dopis od p Koutného a podivil
jsem se jak nyní píše o Dolivar

a ř XTI v Omaha Síebla)arnnlk Jo K Irámak 014 Iluron St SK
dítnlk Joaf Ařl MN Iluron Mtrwit I KItoh 1G a Howard ul odhváav4a:htM kaUdl první dterr y maalvlVždyť dokud tam byl krajinu

onu chválil ale jakmile se odtud pokladník Jan Jlrífolda tm Ontario Stl K v alnl Metcivá I'ř(lla ()liarln Mana
lalarnnlk a 4'tnlk Jakub Mareá ISIIO Mu i'č T v Korá Prase Mine St-- pokjjtdalk Káral Matná M &# $ bodstěhoval bání ji jen což Pan

Koutný byl též v této krajině v odlirÍMí ichftia kaldoii 4 nadáli v rnáilrltě maknamana ta ukázala se marnou
UQ Wlinanil IH

to XVIII UratU Herm
V Drjwood VYfs

listopadu Zde ae tnu též nelíbiloťo avou rioalnach dostavil se
tt M Korlirl mlatopred Jan V

S'liHlada
A V VrUl tajnmnlk Maláj

K liUiř pokUdnlk Frant l' rif prfirod
fl frant Ilrali% vnitrní utriá Viijl K ub
vnukoval itrál Frant Kullk dfivárolk Mat
ťofulja

léksř který konstatovat! moli
Hfíbttata ndb4vat kaádnu druhou nedáli v

pouze smrt Zesnulý zanechává námel rriidiena Aloi Krami tajiunnltt
John Tur'k áíet Jor Fucíia pokladník
Jomiř Vlaatmk prAvod'1 Itápán Najlirt

Přišel k psou Vavříčkovi a začal
zdejší krajinu hanit A najednou
ptal se pana Vavříčka neprodal i!

by mu ivou farmu Myslím ie
nelíbilo-- li se mu v Dolivar nebude

tu manželku se Šesti nedospělým J A Ifomcnkký í TI T Hajirard

Z KRUHŮ Č S D P J

HAYWAUD Mioo - Ctcné

pořadatelstvo orgioul Tímto o

zoamuji všem Členům ipolku Jan
Amos Komenský t 6 ČSDťJ
ie příští schůze bude ic odbývati
v nedílí dne 3 června 09 bodioě

dopolední ježto odpoledne odbý
vá se ichaze hřbitovní V Lásce
Svornosti a Bratrství

Mlaaesotadítksmi Nejmlsdší čítá dva roky
nejstaršímu je pouze třináct let odlévá ivá aobAiK I nedáli y rnfaícl Pfed Heverní Ilrhda Číilo XIX

Itroncrrlllfl MinnPohřeb byl velice pěkný V domě se mu líbit! ani u Munden Zdra
i _ST I ej # w m je odbrvi avá uchitn kaSdou druhou nedll y
vím vseenny ctenare a ctenatky asmutku promluvil Fraok Fencl

mm mu m

ila JoxoíCIarka ÚUovIlla Mlun) mUto-pfaditr-

Anton duch Mvrtlo Minn tajflia ťunřnr Olnnvllm Minn nCetalkVojt
ťauuvikUlanvllle Mlan pukladntk V to
firodl (JlnnvIlleMInn

Karel Veliký t TU v Neré Iřebool

přeju všem mnoho zdaru
Ant Soudek

aojemnou rec načež vydal se

smuteční průvod oa pochod na

liilcl rrwlind K H lir almo ifileloprodavda
A (ervnriV tajemník Krank Havel lt lt
Nm 4 ářetn! Jimt Havlík pokladník Um
Motl průvodci Albert Mlná vnitřní alráj
YA llavKl yimk atráá Joe Mlkni d&vírnlk
Albert Minář y lirovervllla Minn

i

Čcsko-Dárodo- ! hřbitov Taktéž CKETE Neb — Ct redakce! MinnesotaKarel Funíír taj

linPIffNQ Minn fiínA tm zdejší spolek ČSF zúčastnil se

pohřbu korporativně a člen téhož ÍMo XX JIH I'odbradNk ve WH
Odpusťte že Vám předplstné za

sýlám teprve nyní Jak vám zná
odlifvá iváicnAie kaádou S nadáli v niáilrp
PrtKlMda Voj Uhlíř MonitfOfflirvnnHH'
NoUi mluUipfeťl Jtwi Kluln MíiiilKorrinry
Minu „U H No li titjxmnlk Václav A iCdel lotr Uher Miooiřadatelstvo organu! rimto ee

mo byl jsem na vandru ve staréspolku Joba Macák promluvil oa Klikanmty Minn Hlt No ll óCntnlk Jan odhrvá tvá trhbt kaádoit druhou nedáli t
i ii ii (i Minn
!tik Mdiitiíinihřbitově několik slov útěchy za No 1 1 oo

Mlun li
vyzývají Členové spolku Jan Hus
£ 15 ČSDťJ by se v plném po

mMul val bod odpoledne ťřtidaeda Krank
Matuáka pokladnli Maria Nnbuda ííctnlciiH

No Sl prtyiHiei Jutllalat iCllkeunr Minu

vlasti a z té příčiny neměl jsem
ani času své povinnosti učinit!
zadost Odtud z Crete vyje! isem

otř Hru kel MlurAntonio MCka tatnrnrmouceným Poté opětně Fraok
LaktU lt No I Mina Ji t U No Ičtu dostavili do příští schůze (noaFencl přednesl řeč kteráž vzbu

dila u shromážděných veliké po prosinci minulého roku a zajel 'PK OTKMI fKt--S imwrnwim
hnutí Zesnulý byl 36 roků stár
a těšil se pro svou mírnou a tichou ujsem si do New Yorku kde jsem

se zdržel ai do ledna Po té jsem
sl vzpomněl ie bych se mohl
podívat! na starou vlast a ihned

povahu všeobecné přízni Pozů-stal- é

pani vyslovuji tímto jménem
našeho spolku upřímnou sou

strssť Toto neštěstí velice pů

jsem úmysl svůj také provedl

Willow Springs Pivovar

ZELENÉ "TR ADING STAMPS"

Pustil jsem se přes tu velkou louž
do Prapořiště u Nové Kdynísobilo na zdejší osadníky Nyní

teprve mnozí nahlížejí že člověka přijel jsem zrovna x února Z
počátku se mně to tam líbilo ježtomůže potkati neštěstí v každou

byly tam samé plesy a veselky a

já se vytančil dost V Čechách

chvíli V posledním čase se dalo

pět nových Členů navrhnout a 4
budou následovat v době nejbližšl
S bratrským pozdravem

jest nyní velice draho Cbce-- li

Zs $100 solených Trad
ing Hlampi i každou bod-

nou

STA US £ KTKIPES

(3 tucty plotových Uhví)
--cona

Za 1100 solených Trad
lnx Htampi i každou bod
nou

NT A KM á HlTUm
(2 tucty kvartovch lahví)
—cona

někdo koupiti pěknou krávu musí
Václav Homack taj

ST PAUL MINN - Ctěné

za ni zaplatili takový obnos že

by zde v Americe za ty peníze
dostal jich 6—7 kusů A jiné věc! 25
sou také velice drahé jinak se
mi v Čechách líbilo Chodíval

ježto pFedléhl doletité jednání
Mimo jiné bude spolek náš přijí-

mali 4 nové Členy Zvláště jest
Žádoucno aby naše sestry v plném

počtu se sešly ježto bude se pro

jednávat návrh o založení vlastní
ho ženského čísla po kterém již
delší dobu touží S bratrským
pozdravem S Ryšavý taj

OWATONNA Minn — Cténé

pořadatelstvo orgáoul Tímto
všem členům spolku

Rovnost č 8 ČSDPJ že Řád
Minnesota č 67 ČSťS pořádá
slivnost krášlení hrobů na svém
hřbitově Jtlikož i mnozí členové

našeho spolku jsou tam uloženi

byli jsme požádáni abychom se

též slavnosti sáčastni'i což jest
zajisté naší svatou povinností

Dylo tudíž usneseno v poslední
schůzi aby vyzváni byli všichni

bratři sestry od spolku našeho

aby pokud možno v počtu nejvit
film slavnosti této se súčastoili

odbývati se bude v neděli dne 3

června t r odpoledne Ti již
se chtějí sufiastaiti nechť sejdou
se v síni ČSPS o ia hod

poledni S bratrikým poidravem
A J VVaoous tij

1IAUUKN Wis — Ctěné

orgáoul Musím vim
a vobec celé oašl milé Jednotě
otoámiti itrátu našeho milého

bratra a (Setníka (osela Havla

kterýl zabit byl btsskem ve svém

příbytku StJil v kruhu své ro

IfromÉ toho lo doatanoto ncJlepM lahvové pivo dotta
nete též dvojnásobnou hodnotu v Holených "Trad
Ing Htampi''

pořadatelstvo orgánu! Račte
nám laskavě věnovat! trochu
místa v orgáně naší milé Jedno
ty pro tuto zprávu z krubu naše
ho místního spolku Slovao č 3

Tentokráte jest nám milým po

PamatDjtesem tam do jednoho hostince a

H07 Jlarnoy Street
Objednejte sl po&lou neb UUfonew Douirlas 1800 nebo 1685

tam v koutečku jsem st popíjel a

při tom vzpomínal a přemýšlel o

všem možném Ale když přišel
půst a zábavám bylo konec začf
nal jsem časem truchlit a míval

těšením že můžeme oznámit!

I 'ffB?rfeimyiTMSy
zprávu radostnou totiž že v

brzku dočkáme se uskutečněni
našeho dávného přáni a rozvine
me prapor nad spolkem zdejším

sem "loog time1' Stýskalo ae
aaní stále po té nové vlasti a ko
oečně 7 dubna vydat jsem

-- "-

SEVERO-NEMECK- Y LLOYDMnohé spolky ač některé byly
později založeny nás předešly

spět Jel jsem přes Hambu
vodě strávil jsem asi 10 dniprapory nad svým! tábory po
očsst bylo velice krásné a čas

vznesly Však v ohledu tom

Iravldelná poltovní a paroplavební doprava

s Baltimore do Brómex)pHwa i Kovok4voulraubovfah po4Uivtcb paraloteb od f SOI dulluoo lua mmmM

nám ublbsl na lodi jako voda
spolek Slovan nemínil sastati

Dne ao dubna byt jsem sase ul v
posadu Jelikož letošního roku

připadá nám oslava Mletého
Crete Po dráze to Šlo rychleji
nal po vodl V Chicagu přesedl

Caawl UrtaIaBUhen KoInIIanovrr ťraakřurtllrandťBbuytř( hettIti Setkal
II kiUiita z lialtimoro clo ilremen od $5000 nahoru

Tyto paralkr naji pouia Jadau tHdu kajttlal tá otaaaa Jaat Jako 11 kajuta
trváni spolku bylo usneieno

sem a jet use dále Ve vlakupamátku tu skvěle oslavit! a nad

bratrikým kruhem natím prapor
dostal jsem chuť na večeři a proto
ralal jsem si do jídelního vosu

VMa luaMttva4 paraik lum vbradal ovávřurná a laluaa iiřiiaBkujkajtui plwi4 kTllt mk tl vt tWk prtamri"
e#iálal lit#lA SCIIUMACI1KK vt CO No 7 r (láv Si llilmr miDobře chutnalo to Je pravda tlehv oičfho netuše kdyl tu náhle II CUUSKN1US & CO qi Deabom Sn Ckl tun III

kdyl jsem platil pomyslit jsemjt saiihl jeho domek aaati Jallok saaiupa iwi

roivinoutl čími pololso bude
iškladol kámeo k roskvim a
trváni našeho skolku S velikou
radosti a najéjemi hladíme k o

nofwu památnímu dni ktsrjl
uttaooveu )st na 14 čtrvtoc

te ul dlvno jsem se tik nenablitou třltomal1 v
pili) Nu pro dnlk jil dostéfcioilleJ

alt Píodolafto so na Pokrok poiizo si ročno'Škoé posdravent všem Čtenářům
čtenářkám (ieorge lorsl


