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Od nás-p- ro nás
Louis Mo ve dnech 1 až 6 srp brusce zajisté budou mezi první
na 1!H)1 usnášíme límto následu mi již žádost tuto ve svých schů

zích ve známost uvedou a podpi

GLHNVILLK Minn - Ctěný
br pořadateli orgánu í Žádám za
uveřejnění následujícího Spo
lek Jan Amos Komenský ě tí C
S D V J usnesl so v poslední svó
schůzi aby odbývána byla příští
schůzo první neděli v prosinci o

jící:
"Uznávajíce snahy Matice VyŽ

šího Vzdélání a blahodárné půso

sem opatřenou zašlou na vytčené
místo Jako Cechové můžeme míNaše nová rubrika

vu zákazníkovi poskytne ku pří-

kladu vče yti dolur dává za 98 cen-

tů tcA zboží více prodá a tím také
větší užitek z toho má Tak jest
to i s naší milou Jednotou Ona

dobré základy to dobré zboží má

ale málo oznamuje a agituje Z

té příčiny nemůže získati na člen-

stvu jako jednoty druhé Jisté
by neškodilo kdyby časem so v

orgánu oznámilo mnohodi platí

VzrŮHti-- naší milé (' S 1) 1 bení její a uznávajíce trvání Její
za žádoucné vyslovujeme tímto U hodino dopoledne Jelikož v

ti upřímnou radost z kroku tohoto

byť by mnozí z nás nebydleli ve

státě jehož so to v první řadě

týče Je to naše česká vče vče

náš vřelý souhlas působením je teto schůzi provedeny budou vol-

by úředníků jest povinností vSech

členů aby do schůze této so do

jím vyzýváme všechny naše zdru
ženo" řády by podnik ten podpo dobrá a poctivá — všem nám spo

léčnárovaly a na upomínku a oslavu se u nás za pojištění dle stáří čle stavili Dále vyzýváme účetní vý
BOtilctého trváni usnášíme so by bor aby konal svoji povinnost vnů Dálo v tom případe když že-

rná se hleděli k tomu aby ten kdoNárodní kolekčástka $1000 v ročních splátkách příští schůzi knihy úředníků nro
A znovu appelujeme na spolkypo #200 po dwbii pěli let byla po-

volena ji úředníky Nár Hlav Rá

úmrtní pojistku dostal dal podě-

kování do orgánu třeba by i spo-

lek za to zaplatil Čím více so o- -

naší Jednoty V dobS nejbližší
du oprávněnému výboru každým vydáno bude čtvrt milionu národ

zkoumal porovnal shodují-l- i se
a spolku o tom zprávu podal Za
soplek Jan Amos Komenský í 0
OSDPJ v Hiiyward Minn

Karel Funíár taj

rokem vyplacena byla" — Čeho nich známek— národních kolk- ů- znamiije tím více přispívá so k

rozkvětu Jednoty a tím i k protřeba je jeslč podol knouti ? Snad za nčž stržené peníze věnovány
jen tolik nhy spolky naší Jedno nulou českému školství v Ameri spěchu všech členů S bratrským

pozdravem na všechnyco Myslíme Že není třeba znovu

mdotýkat že s myšlenkou národ

ty všimli si činnosti Matice Vyšší-

ho Vzdělání a svou podporou do-

kázaly přízeň dobré věci O bla-

hodárné činnosti Matice zmíníme
níbo kolku souhlasíme úplně ž

Clen spolku lirutří Sevou
číslo 18

1101'JUNS Minn — Ctěný po- -
vítáme krok ten jako první znárn

se v této rubrice eo nejdříve Pro ku našeho obrození první zvřst říidoteli orgánu I Prosím o uveřej

Jednoty vzrftHtnjí i jt?jí požadav-

ky Nejmou již hloučkem který

zúpuní za svoje bytí či nebytí —

jwup už nilnou Jednotou která
kráčí mglepňí budoucnonti vstříc

Z té příčiny i Orjían naň z nčhož

čerpirnu novou NÍlu a nadšeni musí

nám vNostranné vyhovovati liy
li bychom Spatnými členy Jednoty
0 S I) P jedni-

- z nejvélSíeh ná-

rodních organiwicí českých v

kdybyehom nevšímali hí

BoučuNiičho národního života
ho a íjcprouáSeli o ním

úsudek svůj vlastní ('o tu včcí

jež nám nemohou a nesměji hýti

lhostejný eo tu připadl) důleži-

tých pře nčž neumíme lhostejné

přecházeli k dennímu pořádku
Vždyť tolik je toho třeba abychom
měli o čem pohovořili a debatovali
v našich schůzích tak aby tyto

Btaly se zajímavějšími a živějšími
A to chceme docílili touto novou

rubrikou Chceme si všímat vše-

ho co důležitým jest pro náš ži-

vot národní eo důležitým je pro
nás jako členy (! 8 J) P Jed-

noty Naše úsudky budou kri-

tické poctivé nestranné tak jak
je budeme vidéti očima člena naši
milé Jednoty A o jedno snažní
žádáme Oknové Jednoty nechť

povšimnou si kroku tohoto a v

nejblížc příslích schůzích nechť o

něm pohovoří A můžo-l- i kdo ra

lnešek žádáme snažné příjde-l- i do
nění následujících řádků Tímtolepšuio života Cechů amerických

Po léta se u nás jen bořilo podspolkli naší Jednoty žádost o pod
vyzývám všechny členy spolku

rývaly dobré snahy vše ušlechti- -

Malý oblázek jak známo zmř
nil tok velikých řek Na pohled
malicherné události přivádějí ně-

kdy překvapující změny v naších
životech Josef Čepek 82J All-po- rt

lil Chicago praví: tfctl

jsem náhodou v naíem rodinném

časopisu článek o vaficm Iloboku
Stonal jsem po pět dlouhých roků
a vzdal jsem so naděje žo so kdy
uzdravím protože lékaři nemohli
ničeho pro mne udělat Vaše Ho-bok- o

mno vyléčilo Jo tomu nyní
více než rok Cením si Hoboko

poru ustavil Ink důležitému ne-

odepřete jí příznivého vyřízení
Jan Hus ě 15 aby se v plném po-

čtu dostavili do schůze jež odbýejtí ničilo nuže nebyl již svr-

chovaný čas aby nastaly dny jasJe to věc dobrá poctivá a zaslu
vána bude 2 prosince Jak zná

huje podpory všestranné nější a přikročilo se 1c opravdové
práci T Pravíme byl již čas že

mo předléhá volba úředníků a z

té příčiny je nutno aby se všichni
vyskytly se nové a lepší proudy členové v plném počtu dostaviliDobrý podnik člena

0 S D P Jednoty v našem životě že od planých slov Dale musilu oznámiti ze tři čle
neslo so ku skutkům jež jedinéHratr Otakar Charvát tajemník nové našeho spolku Štěpán Máz

více než zlata" "

na Josef Hlaváč a Antonín Zák
mohou nám prospčti Prázdné po
vídán( o tom co je na nás špatné

spolku Pokrok č 21 OSDPJ v

Omaze' Neb a pořadatel této ru odjeli kamsi do Wisconsinu aniž
ho a co by melo u nás býti to námbriky počal vydávati sbírku ti- -

y se byli vypořádali Oznamují

Na tisíce jiných dosvědčili v V1

témže smyslu Pamatujte že Ifo-- 1 f

boko není lékem lékárnickým ný- -
f--

í

brž prodává se lidem přímo od vy-- f

nepomohlo ani za mák My potře- -šlechtilo četby zábavné a vzdělá že jsou suspendováni a nevypo-řádnjí-- li

so do přišlí schůze bu
ovali skutky a opravdovou právací Knihovnu Cesko-Americkýc-

h

ci Hylo voláno po Almanachu če- - rarntcin ur 1'ctcr Kuhrney &VA 'Autorů První svazek jehož prv- - lou ze spolku vyloučeni 8 bra
CJ~~ n_ n n n n r i ti 1"fh literátů a hle má

trským pozdravem raoijn kju iiú-n- n řsouui iioynoi
me daleko více mámo Knihovnu S Hyšavý taj Ave Chicago 111

ní sešit vyšel 15 listopadu obsa-

huje práce jeho jež shrnul pod
názvem Kresby a povídky Jsou
to povídky hlavně z našeho česko- -

Vsko-Americkýc-
h Autorů Bylo

voláno po národní dani a nyní '' vt 1 1 ia ati
--AIreHíiř Spolku

dou či náhledem nvým přispěli
pro dobro a zajímavost této ru-

briky nechť učiní tak bezodklad-

ní Každá maličkost bude nám
vítána Xdar nové naší rubrice I

lyla uskutečněna hlavně obětavoamerického života jež těšily a do-

sud těší se oblibě všeho česko- - stí toho nenáviděného pokladníka

v iiiii itvTuvnt vnawunai hiiii i

odbývá ivéacboiekaMoa 8 oedtlt v nllitoi v í )

Jednu hodinu edpolvnlnl 6 RPIflediel i i
Adolf Horák mlttopradi Frank Truhlář r r

UJioinik Anton J Vaíona VAt VI VTlnon h'

Česko-Slo- v Dělnické PodpJedMatice Vyššího Vzdělání W Pamerického čtenářstva Br Char-

vát píše lidově srozumitelně a má
Hiř Owaton Mlnaokladnilc Frank Horák
a ii nu a uwatonna jnioo

pro (Uiíiy ležící nu KfSpntl od řeky
MÍHnÍHBlppl jnkoz 1 pro
WiacoDttn a Michigan

lllarni Jednota r St Paul Mlou
Úhelnici i dřctníin výboromVio anldou

znamenitý talent vypravovatel-sk- ý

dle úsudku mnohých našich Hpolck 6 IX r Plné Cltv Mlnneoot

odbývá té ech 1 ta kadou neděli v meafcgr jintellÍKentních čtenářů Spolky
naší milé Jednoty měly by vše nofálkem každého čtvrtletí načež fý JanBaujbaur tajem Váo Handíuh puklad i

Václav Karaa díumlk Jobo Hojda 4'Blodliy tinlnduí iivcfolfloviíny budou v
chny státí se odběrateli této kni

Severy který vzdor tomu Štvaní
so strany těch pro něž tolik obě-

toval přece jen zůstal věren vy-

tčenému svému programu Jo to

potěšitelným úkazem žo co ono
štvaní se strany vlastních lidí lo

jej v silném národním
uvědomí ní Pan W V Severa
náklad a výlohy se zavedením ná-

rodního kolku nose sám Jenom
tolik si vyžádal aby polovina vý-

těžku věnována byla Matici Vyš

liowiuu nrutrntvn a tím gpbobcm upolky
vufekerou acndmoat obdržíhovny když už ne z jiných pří

Vclkoilřftdnícl Jhoii

PředHeda Vdcla? Tymtniíopklna

nČ X Čechoalovan y OMvIa Minn

Odbývá §v lohdie drubou nedali vlhod-orl-

kaCd mfalc Ffndaeda Aot Bolek ř

Karet Svlhoveo tajemník J'J Brtok
fetnik Václav Ployhart pokladník Karel
Kolín

'oohla X Yf w Ul ilMstia ak

Mlun 2 mÍBto-pfo- d M F Jía&tyT NeW

'ratfuoMlnn iHiomniu rr A Krcu

čin aspoň z té že br Charvát
snaží se vždy pracovati ku pro-

spěchu imší Jednoty ewž nejlépe
dokazuje skutečnost že byl zaklá-

dajícím členem nového našeho

spolku v Omaze Neb "Svůj k

svému" mělo by hýli našim hes

Ht Paul Mlun Pokludník Fr Hkok
Ht PuulMInn Jll Líkař Cbarles L Odbývá chftiekaMýdruh Čtvrtek v míal J j
IJohm 1M 15 7tU Ht Ht Paul Minn ol o oarn hodin vafler v líni Vt Laltaera ťb ďšího Vzdělání čtvrtina školám a
Úřadovna M'i W 7th Bt Ht Paul aeJaJan Červený 80 a Q tníatopr Fr Lalt

nor tajemník a úf etnik Adolí Zoiulák tičtvrtina dobročinným účelům Minn
norto wí ui potí j vocaaetsi tknutZprávy čtvrtletní oznamovány budou"Američtí Češi sobé" nese nadpis
(íhI XII Chrudim v Itaclne WliOrgánu Jednoty v dubnu Červenci ÍJ-- nu

a v lednu
odbývá tvé eobuie kaKdou tfeti Dědili v má '
Icl o 9 hodin odp 1'fodaoda Joe Itehlikt I r Montffomerjr Mlun

lem i ve skutečnost i Pište si mu

o první sešit na ukázku a bude
vám ochotně zaslán Adresujte:
Otakar Charvát IMíJ-l- Ul Ho-war-

d

St Omahn Neb Podpo-

rujte bratrský podnik

IfUM Mllwaiiknji in(1jttfu! ITrttfti fii!l

nova tato známka a v tom obsa-

ženo je všo Záleží tedy na nás

abychom národního kolku hojné
užívali a tím prospívali sami so-b- č

Ztráta těch několika centů

Odbiv ivé ichftru kaWou ftvrtou nedři litóH Mllwaukee hv laj Mika Douchn mh
Douiilae av a£et Tony Ooleíal a JoulnSilcI Vtoůtuíiln ť K HUnik ralntopřod

Váciav ftelku tatoraCk Kr Mixu HCotiiIU t! pokladník Frank Černý DOltt N Muln it' '
nnuiuu tt tm

jež jednotlivec na dobrou vče vé ČímIo XIII Český Lev v Seaforth Keí

ion Kťokol výpúřet Jun Novotný poklnrt-ni-

Vojli":h přivodil Jakub VotnliH
iir&vmurál V4olar i'roch trDoro!ii1k
JHn Novctní v#p přilij Jun Nintávul Vfb
Albíni Jmi 1'iiloíok Vác Wonclra a Jom Nu- -

wood Co Minnnu je nikomu neuškodí ale věc
tím získá nesmírně Odepřete si

Stolice Českého Jazyka na státní
universitě v Lincoln Neb odbývá tohfiae katdou druboa nudili v atilolftřlAlB U111 U(n_ _(votoy

o !

Č II jBludoéech t Le Sueur Centerjen jednou týdně sklenici piva a
vww m tm% u 1 vva HA i 1 IJ

- u
nfeda Václav FUtulka Bearortb Mlnai taj
Jan ťotiekaný Httafurlh Mlon otatnik KrZáslužného činu chopil se hlou

Minnesota niiiatea veaia minn pomauuia joaer Hma- -ček dobrých pracovníků v nedáv
těch pár centů věnujte šlechet-

nému účeli a jistě budete cítiti po
čase uspokojení až seznáte že

vak Hoarortn Minn y
CíhIo XIV Ladlmír Klfteel

? Tucobla VVls

odbývá ftv4nnhAz6 každou $ nedfill t mímtl
llollOOV ťřud K I Vritnokj Le Sueur
Oooutr Minn $ taj JHKalitorHottLeHueur
(Jeutur rtňei JRicnk LeSmiur 0iriterMlun

ných dnech Na státní universitě'
v Nebrasee již veliká síla českých češtví přičiněním společným tedy odbývá ach (Uekatdou druhou nedáli v mínícpoKiauniK vtciav urava lu sueur (Juuir

Mlunstudujících navštěvuje má býti
i vaším velice získalo Appelu Slovan čís III St Pani Minn

Neshody a roztržky v Orgánu
0 S P S Jednoty

Nechutný spor vedla Hlavní
Č S 1' S redaktorem

Orgánu avého h J Paldou Pan
Palda pověstné známý svým

a komediantstvím jenž
z národních včeí chce vytloukali
popularitu pro sebe odpíral totiž

uveřejňovali zprávy nejdůležitej-šíh- o

našeho národního spolku v

Americe Matice Vyššího Vzdělání

která si zajisté zaslouží podpory
všestranné pouze z té příčiny že

s pokladníkem téže W F Severou

byl na Štíru Národní Hlavní
Č H P H vždy uznávala

blahodárnou činnost Matice Vyšší-

ho Vzdělání jako ji uznává každý

nepředpojatý a upřímný Čech

Když nemohla docílili od redak-

tora svolení k uveřejnění výkazu
matičního použila svého práva a

zprávu Matice poručila tiskaři
otisknouti To ovšem byla hroz-

ná rána pro ješitného Paldu Do-

mnívaje se že učiní Jednotě roz-tuc- h

a snad dokonce i nesnáze
uřekl so redaktorství Neváháme
tvrdili že na dní jeho duše dout-

nala přece jenom jiskra naděje že

Hlavní Úřadovna přijde a prosí-ke- m

Ale ta nepřišla Kesisjnaci

přijala chladně a tím nejlépe od-

pověděla nespravedlivému efjo-ism- u

ješitného Paldy Palda mi-

mochodem svým novým "hrdin-
stvím" dokázal že není v něm

Špetka národní poctivosti n že

všechna jeho časem i pěkná slo-v- a

a zásady jsou jalovým a pian-ny-

povídáním Je nám hádan-

kou jakým způsobem přišel k ná-

hledu že Hlavní P řadovna nemá

právo aby požádala svéhu reda-

ktora aby uveřejnil aprávu o úhU-vi- t

na nějl řády C S P S nejen
♦Uxh) přUpěly ale pod fut-

ru poHledili jťřd š'iu řádům
vři le odporučil ťtť-nt- ť jen reo
hiei která bylí na poledním

řAdu C H P S v Št Ioui
přijata s

"My HiUtup i uhrotitAidčni v i
jedu Jslie ty ťV%ko S!ivankýťh
potpornjldeh SpoUu ve Spoj- -

rruaseaa Atonrt nuca joe Houkup mláto
předa talenunlk Vác llamaok Joe K lU
SCutnlk Joa Kruhuloo pokladník

Jan Jloa é XT Honklna Minn
jeme na dobrá česká srdce! Pod

Odbývá tvá irhSxa kaZUuu 8 ilfedu t 1nl

u(iu cun rimt Martin Ko)l taleoioik JK
1'nřiiok 2KJ Krltí Slrenl dírtník Kraut
Uclka 417 Krte St poal tt liaoial

odbývá avé achkaekaidý drah pátek v S b

Karel Havlíček liorovský č IV

MlnurapolU Minn

oítváví mlifiie každou 1 nudfll v inttkt v

večer v ami ur ioiuKa rreaa joiter Hro
Hox klS mlatopleda Fraaa Bltař taj Hylve
atrKyáavý I' U Hox-I- liopklna lllnn
ůiatulk Bodl Janko pokladník Jan éunka

í íhlo XV III Iiratřl Serera
v Prywood VVIt

Hcliiff ae ndbfvajl kaldou o rubou nedMI v
Hiřlcl 1'fodeeda Alola Fraac tajeiunlk
Jobn Turuík áíet Joaeř Foclia pokladník
Joael Vlaatnik přivodil étpáa Najbrt

MKntia IUU Xvi hlrfnt (k Uadar ave
Stárli urHlnt)(la frank K)Rhitau yfoddaJoi f II a II n mlatu-prtMlaud- u Jiwef Aubraclit
tajemník Jom K Aráuiuk 014 lluron Ht K

Afelník Jowf hoři 4U lloron Streot S K

pokladník Jau Atréfcldu tJUiilarlo StS E

í V f Nové Praxf Mino
Severní Hvřida řIo XIX

nrorTřnlIlp Minn
(xthfvá aá anb&ie kaidou drubou nadMlolMviiv ichtie kal Jdu 4 nedřll y mf ii I

ffilo vr M Kurui-- i !iiiU)irti Jau v uiéok-- l 'ldad V tl Hrabec uilatopMuda
AtnMo áCetolk A K Viní iftji-mul- Ma-- )

K líalift txklatlulk Kraul I' uiIJe LirAvml
tl ('raní tíralfC vultrnl atria VJ Kubv
vtiuHuval trl t ratil Kubu d&6rui Mat
ťoiulja

A (Vrvciif tajvmnlk vřak Mával R K
Nh 4 ď"-l- u Jim I Havlík IMkUdulk Loula
Miitl právali I Albart Mlaát vnUIM tlráa '

Krt llrl vtrnk atriá Jw Mlká dtviraia
Albert Mluál v Uruwarvllle Minn f

zřízena Stolice Českého Jazyka
k níž zajisté mánie my Čechové v

Nebrasee plné právo už z té pří-

činy že tvoříme v onom státě sluš-

né procento Je to náš nejvýše

spravedlivý požadavek Vyučuje
li se na universitě jazykům méně

pro Nebrusku důležitým než je
čeština proč by nemohlo vyučo-

vali se též řeči uaíí? Již jeden-
kráte podobný krok byl učiněn
ale nesetkal se výsledkem pouze
ž té příčiny že nebylo proň zájmu
v širší české veřejnosti Nynější
kroky k docílení tohoto důležitého

požadavku jvu daleko lépe sor

líanisowíny a nemohou minuuti se

výsledkem Právě započalo se

rozesíláním petic ku všem če-

ským vin spolkům k pod-

pisu Petice je nnjjlieká h odů

vodůujn se v rd Irtdont ček Veh ob

čumí Prvi se v ni infi jiným
h čeřina hodí jm k vyučováni ja
ko Vťor řeči sbnanikýeh itUKd
kem jttjiha mohutného vývinu
iinohutnčnt pi-- mniťtví Její u
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