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H rokfi JtI n&rn jaanA uUJa oru

'rovnnlM ktrri t)4m o dťlil ř
loulili )kol i ttrity Jol rnilmá

nia Jednou la-rní- n na tiianlrlk)
utrpěl i ulitek třm lir jnf
po obdrlanl 1250 00 na mantrlku
obdrirli a ak nfta ýuič(t)r!n n

iridnoHtl avou opuatili

Poplatky bratra jednotlivě:
v

tofti ímrll 1'npUUIt

Ek brtlrl brry
1891 128 11220
1892 129 12 97

1A93 131 1219
1894 158 1422
1805 161 14 70

Úhrnné ůrnrbr 707 65 64

- Tu outno přihlédnout k tomu jak

poplatky uhora uvedené bylv placeny
a plaonl tuto přiuexlo potřebnou
Aiatko khnduiícl a a ixiótcrn úmrtí

bratrft jak ta to muožatví bratra m&:

a
tofM ímrll ré' i tnrtí '0UWik

M 1000 750 IIIK)0 B TMI

662 45 602000 33750

Nole £flámq-- li tento poplatek
ibledáme bned tdalí jame obdr2íli
rovn aoufiet na vvtilacunl 707 br

totil 6&tku 707 000 by tito ca rov

noat povazotam mohli
Na 662 úmrtí do II 000 vy

placeno 1002000

Na 45 úlnrtl po 750 vyplv
ceno 33750

Úhrnem 0057fi0

Tu hned vidíme ío a:b4tl íáatka

$11250 by jame obdrleli čáatku na

Jnf 7f7 lr tm 10(1(1 tinvmí

afotry kdybychom nebyli platili na

ómrtí manlolek a na vchna ůmrti
fclenft byli platili plný tiafo bťvalo
h nhnéJttlo o 111250 vlet neí co

iame na ůmrtt clena vyplatili Tu

_titi ILII LI
pro prMveuceni nen"nif uj piwli rnUtli ki A iiim lila

lili na minielkv a tdali ahora achi- -
aelící céatka aa vyrovná by co rov- -
noai povazovaná yw rauuu

ťoplatek na manželky:

Buk BitntoLk bubIUX

1881 66 215

1892 88 M
1893 05 220

1894 78 173

1895 l 319

Úhrnem 408 1935

Náaoblme-- H cíalici 408oučtem to

ůairtl maolelek cáatkoa 1250 ob-drlí-

áhrn poplatkU na maníelky

$102000 Víhody to bratrflm

na umrtt tnanlelek kt?ré

vlak přijdou k nabraženf spot bratr

tvu po tich bratrech Jíl shora

uvedenou podporu obdríeli Dle

Imrtntcb roipoctft ta poaledoích pét

roka Jame obdríeli Jak ahora uvede
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ttiix hul i ii r
ranítíř mrtriil
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aa šachoval feVm HpUa ae přizná
vám la daltko atojlme od tohoto

vtkho alova: dokonalost A ten

jant by lidtoto slova ib rllil tnftle

byt jUt la vdecnoat iflťho arřta jj
iiemirir H bratrským pozdravem

Frank Koes

člen řádu Lipany 6fa

thlfaio C't red IVk Západu:
lUčta lkavé uveřejnit v oriou:
Tímto ee oznamuje vaein bratrfim

řádu ÍCp č 41 le řád má jil nové

stanovy po ruce a bratří jsou vyzý
váni by sh o ne přihláaill ve achúti
a bedlivě je přehlédli zvlar články
týkajbí ee placení úmrtních po
lalko hy veškerým nedorozuměním

ee předcMo a řád an přesné dle sta
nov řidl a i neplnf nl avych povino
stí následky každý bratr aobé přičí
tat mule
Jménem řádu U ř 41 Č8lS

J J Vojta taj

Z fitStiiovny úh'niV NAr Illur
Hádů C S- - P H

Náaledulící úmrtní čáatkv bvly

proHlřednictvím br státních duvér- -

nlkft vyplaceny a sice: po br Joa
Karas od řádu Blaník 6 20 dne 22

srpna br Klw řiíma $100000
l'o br Jan Dvořák od řádu Se

věrní Uvézda č 189 dne 10 srpna
br J V Teibl f 1000
Po Krt Červený od řádu Záře

Svobody č 108 dne 25 srpna br
Váo Kovář $1000
Po br Joa Jelínek od řádu Čechie

č 5 dne 10 září bratrem J Kufner

$1000
Po br Matél Novotný od řádu

Misaouri 6 2 dne 17 září br Max

Weil $1000
Uratr Váo Kalva dOvěrnlk státu

Ohio vyplatil tyto:
l'o br Tomáš liierhanst od radu

Sión fl 110 dne 24 července $1000

Po br Jan Dvořák od řádu Žižka
č 9 dne 12 srpna $1000
Po br Karel Jílek od řádu Uřetl

alav I o 90 dne 17 srpna $1000

Po br Joaif Hlad od řádu Václav

Snajdr ů 2 dne 19 srpna 1000

lo br Joa Draaner od raau ura
tří v Kruhu 6 22 dne 29 arpna
$1000
Dále vyplatil tentýž na úmrtí man

želek bratru:
lír Petr Šindelář od řádu Li

dumil V 16 dne4táří $250

lir Prokop Hrbeček od řádu

Petr Chelčický 6 60 dne f září

$250
Br Joa Vondrák od řádu

Žižka é 0 dne 10 září $250

Ni mrmhA iintutv nou alka na Oři

éUí orirán Bratrstva ČSPS se týka
lící nemohu ct řádům leáté vysvét--
lení podán ana suma oixíru umu
ae tvkalícf ae posud u ct velkořáda
státu Illinois k prohlédnutí nachází

Nové zavedení úmrtních rozpočtů
na manželky členu ČSPS nabývá
dle stanov v 60 dnech po lich vydá
ní platnost a započne tudíl příštím
ror počtem
Na dotazy skrze nové certifikáty

MenQ I iich manželek sděluji že úřa
dovna tvto nutné Haliny teprve ob

jednala a br tajemník do Jehož

oboru to padá vyhoví vAem bratrfim
co nejdříve bude moci

V br úcté Váo Kychltk
účetnlk

illllllii
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Vyloučeni zo řid& ČSPS

Za řádn Lipany t UH vyrnaián

byl Jan ilofraíter
Joa Z"inn taj

Tímto ritnamiijem fe za řádu

Praha č 13 ČMPH vtlouČen bvl Jan
Aavié ro neplnění lhem Celého

pftl roku vzdálen jsa ťbii a

ani bydtiáté neudal an'1 poplatky
latii n br poidraveM

Joai f Pilip tl
Z řádu Lidu mil ň W vyloučeni

yli: Fr Čárek a M Krejčí
A Hojka taj

Za řádu Manitowocká Slov L'pi
č 132 vyloučen byl pro neplaceni

řádových pMepevka Ant Mvaftna

Joa KoatWvý taj

Tímto oznamujeme pan Vici
Ilrabák bývalý člen Uidu Dobro-

mil 6 108 a ořed My pro neplacení

vyloučen byl se a Kádem ůplne vy-

pořádal Ant CelnerUj
Ze Hádu Pter Cooper člalo 102

vyloučeni byli ve schůzi dne 20 záři

následující člencvé pro neplacení

řádových přlapčvkft Steiner lgnac
Cinert Fr Koatrbalý Aloia

Karel Koatelák taj

Kvitance

Motint Plfasant Pa Ct red

Pokroku Západu: Žádám za uveřej
néní milodaru od sbratřených řádu
ve proxpčch nemocného bratra Jana
Kromara člena rádu Dobromil cis
108 poskytnutých a sice:
Po $2: 6: 6 13 153

Po $160: S 49 148 211

Pj $1 00: 6 3 0 10 14 17 20

26 31 33 39 46 47 68 04 00 90

103 107 111 131 130 142 205

Po 50c: 6 II 23 28 32 34 35

40 50 67 02 09 70 82 83 85 94

102 105 123 125 129 140 77 10r

172 U4 195 202

Po 35u: ft 65 101 104 114

Po 25o: č 43 79 91 97 100 109

121 140 100

PollOo: Ů 119 177 179 190 200

Hosličné: 4 7-- 57c č 28 - 69 6

37 04 č 68— 45 6 75-- 05 670
-1- 5 6 02-5- 2fi 06—72 č 11- 2-

31 6 117 - 27 é 120—55 6 127 -
29 0 141—45 6 143-- 43 ft 147—

40 O 100-- 43 č 108 — 15 6 178—

21 fi 181—68 6 201—8 é 27-- 85

6 191 — 10 6 110-- 32 o 128 -- 47

Pakli omylem nékterý a řádů ne

byl kvitován nchť to laskavé otrá
mí nlepsanému Dále vzdávám

Jménem onoho bratra srdečný dik

víem jeho mtlodárcQm
Ant uetiner

Tímto stvrzuji příjem od viech
řádO kteří přispéli k umfrnéni bídy
našeho br V Holuba:
Po $2: 6 21

Po $160: č 48 49 a 211

Po$l: i 1 4 10 14 17 20 26

31 33 39 47 61 53 60 00 107 1 11

142 163 205
Po 60 ct: 6 40 50 57 69 77 82

83 85 94 105 108 125 134 139

140 145 165 191 195

Po 25 ct: i 79 91 97 100 100

121 149 140 171

Ilozličné: c 7-- 57C r 20- -8 čís

97—ř 8628—69 6 37—64655 -- 355

68—458 75—65 589-- 30 092 - 62
i 101 — 35 5 104—356112-- 29

Mřiw llllffNrh TI řiia
41 I hi(dK'i III 21 rpii4

Nw Yrk n iMI
4S r#"l4ř Kattla 10 MM

ml 45 br výbory Jnl kaídý
dflvn 1250 na muiMku obdrlet
et k ď-plii- éplnhn ťimrtl poulí

f Naioblma li Mlil ÍJ'
MlU( 4ř portem to Amrtl břatrft

Jíl prmie 1750 obdrlH aMidkrne

jilfioa $ 1 13r0 rol doplní l předu
arlifciejM átko na rovny atupen
din poctu dnířil br U $70700
Tu vidtineJe lto rovnoit t ne po

tavitelná Ze Jrnt tomu lak ukálou
ciatict Jíl v přrdii udané jak tiiole

duje: J'oct ámrli matilclek j'at
40H a třeli ndeřMem lak ebora uve- -
dffio 45 a lili'JÍtii tu thývá doand

In tiřdlu iioakytnute výhody 303
ratr&m NáoblmH 363 Ófa 250

ehledáme rouřet $10750 tol nám

dokaiuje po rotvrlenl této cántky
do předu zaplacené le Jame v eku- -t

tonout i vyplatili akoro každé ťmrtf

plním obnoau totil 1000 na br a

2£0 na maa2eku LeitiuZ ae řlka
rovnoat: na $1250 platil a $1000

tioiice nbilrlet Tu ďla tní ho ror vr
bu myalfm le oprava na ajetďu Č H

r oddclenl manZelck jeat ta nej-lep- ál

a tárovtň pro avobodné cleny

jíik a předu éialice na úmrtí brati ft

ukacujf doati výhodná jakož i epra-voaliv- á

kdežto bratři majfoi manžel-

ky alouét oboje poplatky jak doaud

platili obdrží mleto $1000 čáatku

$1250 Tu třeba některý br namítne
že mnoho manželek nebříatoutd k

oné výhodé Tu ei dovolím poukázat
na poplatky jak jame doaud platili
aice přidáním avouo nahlddu jak

6(alice ukatejt zaplatil každý jedno
tlivý bratr (935 za pět roka učiní
nieli prfimerný rozvrh éiuil roénl

poplatek na manželky $187 Odpo
cteme-- li svobodné cleny lak Ze po- -

olatek bv ee zvíňil do výae $300
na jeden rok hledámeže iielzu najit
Iacifi6jal apolek JakCDokoliy dru nu

1'fíoina toho Jeat že neatává žádných
vedlejflíoh výdajů mimo poplatek
na úmrtí Tu záleží na bratrech by
tuto výhodu aobé rozmyalili Jiný
bratr anad namítne že odstoupl
aamé mladé manželky které jaou u

apolku otb které ee k ne mu mohou

dát co i jeat opetnfi obava prea vet
Síin úmrtním poplatkem na manžel
kv Tu dle mého ořeavédéení vím

že veAkeró úmrtní rozpočty zaliruo

valy vítAí počet tnladaích a v atřed-ni- ch

letech zemřelých manželek než

téch atar&ích Ulo toho myslím že i

tato obava Aaaem ukáže že ]eat bea

nedatatná a členové liž k iednoté

nřtatouDÍ nabudou přeavřdóoní že

lacinéjAí pojiatné nelze vftbeo nikde

aíakat Co ae týče dalíích ajezdo-vjc- h

oprav Jeat nutno přihlédnout
k hlaaovaol ve ajezdo a na první po
hled shledáme že včtíina řád a zaala

la ty opravy jenl provedeny byly
Kteří bratři tvtoooravT porovnávali
oecbí ai pak dají pozor na ty bratry

jil Jsou Ilaa uoKonaiyiui viui

etejué ba i akodlivé pro milou rám
Jednotu Tv tiak bratry volme do

pMStlho aiezdu a viřme aami aobé

že nejen naSe milená Jednota Jim

bude povdéčna té dokonalosti které

ae (lomýilí milí Ha celý svét jim
bude povdééen Neb alovem dokoná

lont budou zakončeny veakeré ajes

dy ba i toto namáhání a lopocen

celého svéta Nepíši toto milen

bratří Ie bych snai byl uražen m

spokojeností nékterfeh bratrĎ Jsa ai

vědoio přísloví že nent ten jeo! by

Illuv ídí-l- n Cs S

c IU-- 3č 117-- 27 119 20

é 120-- Aft 6 129-- 30 é 127—21

é iaa-- 47 é I4I-- 4Í é I54-- 3H

r lnu— 41 é lOt— 15 i 176-- 21

é IHI-- OO ť l0-- 2 Č 191-- 19

Č 2"62'
Vzdávaje vein řálftfri srdečný

dik znamenám aa la řád Hokol č 23

Atitf Třlpkstaj

lllny ntialfli IIMft

o št Hel fttlíéha }i:jkti a jAtřmnť
tťfi pH iork4 unititniti

Za %áwU čeekotuiprických list A

"Pokrok Zápidu" prvý přinesl dne
2 říjní článek z anglického denoíku
' I wa City llepubsican" a připojil
k tomu nakolik doporučných slov

New Yorské Lily oťmknuvSe

překlad dotyčného článku pfáou:
Stolice slovanských Jnzykú na nř

které a fedočjálch universit ameri

ckýchbyla dávným eneiu vz bManéj-kk- h

Čvchfi ve Spoj Státech eldlf

cích Néco podobného tuáfme mři
v programu i nebožtík Národní vý

bor Zdánlivé i skutečné překážky
vždycky víak utlumily první nadšeni
a zradily od vytrvalé a plodné práce

Když prohlásila alena Gregorova v

časopinech že $50OT30 dalo by m
snadno sehoali k podobnému účelu
rae?i Čechy americkými páni reda-

ktoři útrpné se usmáli a řekli zašlou

žilé ale zneuznané překlaJatetce
Bibíčkj" Že nezná "len náS lid"

Snad mčli pravdu snad se mýlili

Není pochybnosti že ty naíe vy
moJenoMti uvázly obyčejné v povétří
nebo rozplynuly se jako Jarní mlhy
avank nesmíme též zapomenouti že

bylo mel námi velmi málo práce
svorné Vždycky byla oposice za

viněná ponejvíce nedopairenira oi

vlastně přebléduulfm nejtkeho "mu
že zaslouJilélo" Déjepiseo Národ
ního výboru mohl by o tom napsali
celé kapitoly Kdož ví co bychom
nedokázali kdybychom se spojili
Český den na evčtové výslavé v Chi-

cagu stál tisíce a byla to přece Jen

paráda okamžikový zabluMk Nebo
snad to bylo příčinou zdaru?

NťbraHkiije"An-rlghť'- !

To lest ůudkem farmářů Oves!

ovest oves! kukuřice! kukuřice! ku

kuřice! Cukrovka čekanka a plodi

ny vaeho druhu Nikdy pozemek

nevydal tolik úrody jako tento roa
Uvidčti jest uvěřili a všichni

osadníci kteří s nabažili platili ná

jem neb chléjí zméniti za lacinější
(ne snad épatnéjM) pozemek ve státu

kde podnebí Jeat takové jaae st jen
každý maže přá'i míl by si prohléd-
nout! nebraxké pozemky a úrodu
Fremonř Elkhorn A Misaouri

Valley líiil-roa- d — Northwestern
Line projíždí nejleplí části státu a

nabízí za nejvýhodnéjsích podmínek
osadotkAm piohlédnout si Nebrasku

Požádejte kteréhokoliv železničního

jednatele o IscinčjAí lístek sem a zpét
20 října
Pro další vysvčtlenl a podrobnosti

týkající se cen ald pUle J II Dabla

Traveliog a Caaaenger Agt FEA
MVK K Dea Moines la neb pode-

psanému J K BUCHANAN

69 US Nal'1 Bank Bldg
Omaha Nebraska


