Tím možno jenom si vysvět- - vyššího soudu státního
Při nohti rozmach dělnických spolků a vém přelíčení rozhodl soudce sice
A něco ve prospěch žalující však vrchní
odborných organ isací
schází
nám
A přece ložo se z rozsudku odvolala a
podobného
mezi námi není nouze o síly jež
soud státní rozhodl jak předem
Jako obyčejně tak i letoa nabízíme celoročním předplatitelům na
uvedeno Rozsudek zněl jak
by "pořádání programů
si
mohly vzíti na sta následuje: "A žadatel o členství Pokrok Západu (Pokrok Creteský Pokrok Kansaaký Pokrok
rost Pořádejme veřejné progra v loži a v žádosti uvedl že iest 44
Pokrok Iowský Pokrok) různé cenné a praktické prémie za
Omezu
řádu
my na něž pozvati můžeme své roků stár
nepatrný jen doplatek Prémie naše jsou vhodnou ozdobou domácStanovy
nosti a výběr jich jest tak hojný že každý náš předplatitel nalezne
Dvě
známé
a
45
ko
členství
na
roků
osoby pod
přátele
práce
jí
náme tu najednou
stáří
v
době jejich přijetí Žádost mezi nimi některou jež se mu bude zamlouvati
Nejprve po
Tyto druhy kalendářů máme v zásobě pro naše celoroční předskytujeme svým členům milé po
pojištění provázel certifikát po
čábavení a za druhé získáváme spol depsaný žádajícím který byl
platitele již si mohou vybrati dle libosti jeden z nich:
ku svému přízeň čímž ovšem při stí žádosti a obsahoval následují
PEČÍRKÚV NÁRODNÍ KALENDÁŘ — Nejoblíbeněji kalenspíváme nemálo k jeho rozkvětu cí prohlášení: "Já stvrzuji že dář tento jest letos pečlivěji vypraven než kdykoliv před tím Jest
Práce 8 tím spojená není ohromná odpovědi
kteréž jsem učinil na tomu již 50 let co kalendář tento koná roční svou pouť mezi lid čeU příležitosti té přiložena jest ku kalendáři místo obvykléa nepřekonatelná a vědomí že při otázky mi předložené spolkovým
skýspíváme jí k dobru a prospěchu lékařem kteréž připojeny jsou k ho obrazu titulního podobizna MUDra Josefa Pečírky zakladatele
celku činí nám ji snadnější a mi- této žádosti a tvoří část její jsou kalendáře tohoto Tento padesátý ročník obsahuje tolik četby ušlelejší
Programy veřejné přispí- pravdivými a kdyby později mě chtilé a nanejvýš poutavé že jej zvláště ct čtenářstvu našemu dopok buzení českého ná lo se objeviti že jsem učinil ne
rovněž
vají
ručujeme Krámvká cena tohoto kalendáře jest 35c předplatitelům
rodního vědomí a budí v dětech pravá udání jakéhokoliv druhu
poskytneme jej jano prémii za doplatek jen 15c
našich lásku k rodnému jazyku třebas bych mezi tím platil praviVELKÝ SLOVANSKÝ KALENDÁŘ — Kalendář tento obsa-huj- e
Jakou radost uděláme tomu dě delné poplatky pak svoluji k to24 povídky a články poučné různé drobnosti a mimo krásný
cku dáme-l- i mu příležitost aby mu aby tato nepravá udání a jedvelký obraz titulní reprodukci malbyproslulého umělce Jožy Úprky
veřejně zadeklamovalo báseň za nání učinila na vždy neplatným "Na panském" má 61 vyobrazení v textu Krámská cena pěkného
níž dostane se mu potlesku ! Víme jakýkoliv pojistný
certifikát na kalendáře tohoto je 35c předplatitelům poskytneme jej jako prémii
z vlastní zkušenosti že nahodilé základě této smlouvy
a zprávy za doplatek jen 15c
KALENDÁř BESED LIDU
Obsah oblíbeného kalendáře
povzbuzení mělo na dítě blahodár- lékařského
vyšetřovatele připo
Tož tedy jené ku této žádosti" — Pojistný tohoto sestává z 26 povídek a článků poučných a různých drobnoný vliv po celý život
i kus drobné práce národní tím certifikát byl vydán roku 1893 a
stí Jako titulní obraz přináší původní kresbu L Nováka "Selikó
konáme příjemné s užitečným od té doby až do jeho smrti v roce povstání na Královéhradecku r 1628" a 58 jiných vyobrazení v
Že spolek při tako 1903 veškeré příspěvky a poplattextu Krámská cena kalendáře tohoto je 35c předplatitelům pospojujeme
vém programu získává na ceně a ky byly pravidelně placeny
Po skytneme jej jako prémii za doplatek jen 15c
že uvede se tím ve známost o tom smrti teprvé dozvěděla se poprvé
KALENDÁŘ AMERIKÁN
Tento největší a nejlepší četký
zmínili jsme se výše
Příště při- ože z vystavených důkazů smrti kalendář ve Spojených Státech vydaný jehož krámská cena je 60c
neseme podrobný návrh
budeme poskytovati předplatitelům našim jako prémii za doplatek
jakým že když žádáno bylo o členství
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Mimo kalendáře nabízíme celoročním předplatitelům našich livzorného programového večera zení že 44 roků stáří bylo falešstů obrazy umělecky barvotiskem neb tušováním provedené za náže
Doufáme pevně
pracovníci na né a podvodné učiněné za účelem sledující mírný doplatek:
ši jimž na prospěchu a rozkvětu dosažení členství v loži
Kdvž
Mistr Jan Hus loučí se svými přáteli před upálením v
spolku záleží pročtou si jej se zá- ože shledala že jest tu neshoda
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Často i v naší Jednotě stanou se
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spolky našimi zahájena byla ěilej
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& agitace za účelem získání
možno největšího poctu clena Sa
ma Illavní Úřadovna přijala v tom
smyslu resoluci s tím dodatkem
aby tam kde jen trochu by měl
nový spolek půdu pracovalo se k
jeho založení Čilejšího života je
Jedním z nej- mezi námi třeba
lepších prostředků k zdárnému
rozkvětu našich spolků je osobní
Každý z nás má přáteagitace
známé
a příznivce
le
Užijme
í
svého vlivu na ně ve prospěch
V běžných homilé Jednoty
vorech při zábavě a debatách
řež na prospěšnost spolků
podporujících a uveďme ve známost přednosti a výhody jež JedSlovo slyšené
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pravdu Propřítele každý
stá upřímná a nehledaná slova
přítelova mají daleko větší cenu
než slova placeného agitátora
Píšeme tyto řádky z vlastní zkuNa pohled nepatrná
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drobná tato práce může nám
veliké výsledky
Uvažujme o tom a každý dle vlastního
rozumu posuďme Co lidí — do- -l
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výhody naší Jednoty A onen
jenž jednou pro nás měl výsměch
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A často se stává že
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při druhém pokusu získáti se nechá a stane se rovněž dobrým praVíce lásky k věci je
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Pořádejme
veřejné programy!
Malý je dosud počet českých
spolků v Americe které správně

dtf

rpů-tobt-

u?i!o

NASE PRÉMIE!

ší

h

Da-kots-

-

-

"

y

h

česko-anglick-

ý

ý

ri-si-

nejla-cinějšíh-

VydíivfitolHtvo 4I?olíroÍini'
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦►♦♦♦♦♦ttllB4BgBHB80
Tho International Land

: and Investinent Co Inc
iibri

uvědomily si své povolání a vedle
jednotvárných spolkových formalit přispívají také něčím ku
vzdělání a ušlechtilému pobavení
svého členstva
Spolky naší milé Jednoty až na některé čestné
výjimky nesnaží se aby ušlechtilými podniky zábavně vzdělávacími získaly pro spolkové snahy
přízeň a porozumění mezi širším
obecenstvem
Jak jinak hledí se
na spolek který vedle četných povinnosti členstvu svému poskytne
také příležitost k ušlechtilému po
bavení chvilku k příjemnému zapomnění ua denní trampoty a
strasti
Takový spolek má zcela
jinou půdu k takovému polku
kaidý rád přistupuje zejména
pak ti jii snahy své a schopnosti
Ve staré vlasti
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jmeho-plví- e
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