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Z lifiiliuv i S P S Kli ImM A Mil nrty
(ilili Inotrobujoto

hledí Hity fowlirjetiKubritki
nnhodnrJ4 jro tento Ut Zlili
kde ledy v nifent venkov rfel4
bejleiilt nadAje na tidlferif naHeho

fiárodního K]klilnj lo ihvllknr
Kad4ent elkofnřnlni4 jako máJot4
iiirlka jent iont(ej((il ílrio ipline
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]et rychleji ?yhanfn4 Iřbkí
iktilennnt jeat dřkaiem
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Zákon Suji omlurott vAA tm 14-df- lnt

ineb ťiřadftm nlmll f vy
kon44n( ivfoh AMoleh povinnoetf

nkdy fliet do "kMAM UJI

ifuji je f atal-l- l ie kdy omyl mA

etrany neornylnfm nejnrne 4dnf
aklMenoal ta oje byla vidy frtíl mého
protivníka jenl na atranl tiravdy
naletat I'M lak lolitrrj 4Mn jako
ÚAetnlka N Ií K kde IrmAř rorW
e rnní oaobv a nimi! jednali mtt

tri(Mif ať )ii finanonl aneb jin4íe
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(Jtčn4 redakea Organu I U Um 1

uvtřejnřnl dalíli h řínpkA ru

nemoineho bratra J KřAm4ře

ř4 lti Ilobromlf čí lot od nbralře
nfnh A IA aaleei Í14 I Afaln 9 $16
rft rco h mi tun & 130 sne čiio
IA4 300 č 171 95a £lnlo 151 90n

6 175 Ififl Vid4vtje jmnem řeče-

ného bratra upřímný dik

Aot Celner

tubu tlpnblie (' Knnn dne

84ho října 1890 — C'tčn4 redakce

1'okrokn ZApadnl - IluTíe tk
a uveřejníte v Or4nti n4nle- -

dující! Jonef Kouba l vtal odstup-
ní li- -l od řádu Nový Tibor M-- lo 89

J J lahodný laj

ZprAvi Celníka N M ft

ťnhrAl'
Klimn4 ] domítika lu uladovn

N II fi tím wia flnk4 rn itt{
j'lrita vl ljr jixlrta al jirinml a hnU
ifi jiolnfnl lifHlinjr uvho ulndovafif

jifi tlohrtt rřUii ř( ovatl #n JphI
vítlofnA řmtf aíovnnfm řinjfnd io-etlv-

JpJI f lioehjrlifinnl inl au

Jiniťitinf ldii(li avitiA Vi(nk4 l4tilh
Ilftn4 nu irjianlikii jxhil ntln řola
ne i4jalm altinen! lířaifovrn !

a íntým avlortilm tiukau]f t i4

ntnpra řia finnncfil ijifávn kdn nlila-li- jl

jnlolky m knl lf řljntf ny

entit a Jnli tam ÍpIki litovitl
Jno'i l iert!a a třt h hjrlo hofJnl l
joulndfiírlt 0 (et vyliné i noudy
nluMiv r 4 vnicWÁ ktiré 1 pravidla
Mviníný litljr hndbalontl a n fiolnA
nontf [Mi kterých 6Ftnf k (1 fitto--
Vfťh Ta fteloýnlfiont Vnfl tUftyfn
alitiflm iM přijímaní nMf) ntali naM
Jednotu vte vj(Hfil tiel aotié '!
tavit ftiíInn

Útulnu
Mt ílnVa dolroéintionii iro lido-mil-

nj

6Mav oniřelých dlleli naíich
bratrA viníkl linml 9 tom IfiňO n

fhlrak?m ajenlii Zvolen vfbof
k trý pro vidílenont jeden ol drahá
honíkdv ně neneíel a viAJemtiym

rnncihíi nedocílil Hylo
by íádotieno ty pMlomnj) ujeid po
krařoval v díle před ř lety fapoía
tém antanovfnlm výboru 1 jednoho
aneb dvou ntatft ro který by ne

rothodli I)le rného nkromního tiA

r
Hici stroj?

Co notuU o ni rnjfrfi Ji-- oti rntt

II JM J kujl
V rt4b di!i litt piHv4rne na Mbftrkti

)d nk-ll- li ipM i tniiit: Mi )! n U

dotly a lili h tnS pp mlUrateM tifX

vii llkilui vjtillnutl nujf fiítm Jik n

iuvMUy trojn J Jrnnf Jím obntnmll

Hjlane Wnti V tAU ( red

Ydornt 4in d4v4m ř Jem áo I ntroj
t 4 - tiftu i lilku obdref a J I

l'f tyfkmiM Mti rm na riřitt il ď
Ml lík Mikjř dublu ÍJ Jk halen
k#m lift4h fkt ti ♦Inínin in ni
nMm mimiku luk Je tlfil mnutu' Jln

ntfujn t u ti d fn !dln- - od Mil iti
' 4 du„ iirh Joul řo ntroj drnJíí jun nu

vihoilí (M duvou J 111 rtpUnl fl h1
tuk Mfi'n)ii ti' I MřoJ "pokrok

kaMiWt klu by nifij potíebo- -

fl M #'trvpiii John Kpark

lfta Cit w n bfe m1

ř il-- hlfl iirnj pro kletý Jnem ni k vám

p poslal J v (tiiřMkti obdflcl a moje
mnrie'kt Jft t nfni riplnč npok"Jen ti

V4mKJ V drlA Vrte IMrlm

IlolLifin Ní li tt trnt IM'lY llnn
rud — Ňi I ifiij f 4 l in obdrlcl ii-- l

ilfpííiii iioUdku a i důkladu m prohld
nutí Jk 111 uhli UI Ji in ntroj linko- -

ňnl Tří Jm-i- ubdrJel íáruku (IU "Oř
tiflcVe ní W11 rantv" a řenkí návod kle

tf Jent t ik nepín tn kdo nikdy na řlrlm

ntrujl ncpracuvnl mfio tn Irlire jmu Ihi

jIt lril kilu by no lu uAih I Z xn

niilel li f mrnj nlili-ilim-i m c bř ohrdtf
f li 11 rokrik 2tmilii H niirnim

Jo Krotipn

iNrRMin Minu 21 tiriH ito uif m

řl Tliiitu v íí t niiHinitJI iu jsiin ?44

ftiDT

Iocet IMtS dne 81 břerna 1891

Nových lAdft pHhylo do 31 pronlnco
i 1

„
M l

V lcl lnJ "Pokrok 4imlu" íí 4 f do
18tía

kvřtna 1890

VSecli fAd ň do 31 kvřtna r 1896

1'řlbylo ta tiply rtu lích 5 roku 38 ÍAdů

Clenstto
kiht itroj iKttfi liiiiiii iii-l- i h iiAftio ni no
111 (k 2a litilný ti ni př4t Jxctn Vilm díky
AVtiriin 8 urinu Albert Jiihotlii

Whfíittaiiil M'nii 20 IHWt —

J'U redHld mrnl kurý tsuii 01I vl

1891

M objednal v dolin u' itoMiIku ldwni ribdr- -

u'et h korní jitiicl vjliornmi luftu nfin

rořAtkcm dubna r 1801 řílala Jednota řlcnu
Do konce r 191 jdljnto nových členu 612

Od toho se odpalte:

Odstouplých do konce roku 1891 39

Zetnfeiycb do konce ruku 97

Vyloučených do konec roku 120

Příbytek členstva
Vltth liiň na konci roku 1891

7Vltifurit

nntirnnnc (jo
Z NEW VOMKU

! ttt it +nlllíl
?thn yiítlnen 109S

Muliovllfwf l 1ttM
'íiiiimi n MMV M

wAen
l Mkuvf iifilfiit IfWIWM
( i lkcii nifiii iiii tlAnf ifl

v rotní i"i il'a W

l'iiipk t ilnlitNll řir V ?n

ťllrálek v ruku I H1eiTRlA

Hl'( ilKCNOHT

NtUtVVsikterá tifinl nejvíce
Za jmde4t tfl rokn

Tmr MrTfAi firn vypla-

til! pujiSďným víre nel ♦ 1 lfKXJíKntl

let ví"ubei ní nt tiv4lena její npo-Millv-
ot

jet npjlepSÍ jí neinfile

iihlIJiH nic jf jí výsledky Jaoti iiríl-- t

jiřfdjHivřreti ona vyntavuje
vSi-rbn- y t!unucné }ujitk jr ! její jm
jUtky vyprU v prav fa

Todnataló
přijmou v knžoVm nkrcHti

Pru vyvMlinl lknjift w JHnafel
ntvl ru li pujltf k a (kiJIM'iiI pinie

FLEMING BROS
ItillďU pfi lowii a Nelirnnkit

binlině rriiiilinNár Iinnkn Omaha
a Mlh k hietiit St v IlenMolnen la

4 OS Y 1'AIÍK
nvUíttil Ji ilnati l

NomTM Dnno Umm

"Volkiý

VÍLET
pod vedením p J Koebmatcba

Z 0E1AHY
— DO—

MARKET LAEE IDAHO

na zavodňovand pozemky
na řece Hnake

vyiefle I km 10 ušlou

Jent to takřka poslední vílet letos neb
nnntanou li brzy zimy bylo by nepříjo-htn-o

centovati

l'oužljte této příležitosti v njnéí
krásné povétrnoHtl

Více účastníku Již ae přihlásilo Pan
IYinek % Lelb pojede léi a z&stane již
tam na pozemcích které koupil

Krajina tn mil velkou budoucnost a

proto neotálejte a zakupte dokud čaa a

vSechny výhody se vám poskytují
Piňt hned na:

JOSEF EGEUMAYER
c of Pokrok Západu OMAHA Neb

MM
Noví ottadníci přijíždějí každoden-

ně

Nové nádraží
bylo postaveno na etanici toto leto

Jiný volky krám
byl dohotoven a jest táaobován sbo-ží- m

Kfitolický Kostci
bude postaven příStí rok

Český katolický knci jest ve aprá-v- ě

obce

Železniční aroleSnont má mroho

eet akrft dobrého potemka blíže to

hoto měeteíka Toto jest výborná

příležitost pro každého Čecha který
ei přeje tak něinili a vlastniti domov

meii svými krajany

ZDARMA:Saky podávající úplné podrobnosti

vitahující ne k této osadě kašlou ae

víem krajan fini adarma

Dopiete na

Jn trios Kluzáka
"13 Pioneer Presu ÍJIdg

ST PAUL MINN

aneb na
1IOPKWELL CLARK K

OL komluř St P fe D BB4

St Paul Mion

oHřo nnikoji u ih-I- i kon4 prSťl Juko
l( 4íXJolrovy itfb Jeitť! knM Jct Iiodun
V o lKirufi'ii( v kriilniiřim VuH liiii'

Héliem r 1H92 přijato nových

OJ Uch se

Odstouplých během roku 1892

Zemřelých

Vyloučených

Piíbytck Členstva
Vlcch liďi na konci roku i8gi

I8SI3 Héliem roku I8i)'l přijato nových

jent traba netřltl firvidiai
VldAnl jet ffVent!

Toho jnem vidy drlel ten

jenl ne jiokouíel mna přenvídoitl
le muifm bea vidAnl vvMti rocílil
třeba tíhu mého péra která ala bylo

jent vMf ochotno nepravoet nale-ten-ou

kdekoliv I kdykoliv v eoulad
oténli
Omluvu toto přednánfm pro vdech

ny jak nbora rodotknuto
Tímto nin4v4m avoji r4oi nkon

cenou pro tento a!ead díratnl
anoiorAal br i4etnpc na tpr4vn
dole připojenou Zdali kde ]al to
v této tpravf kde mohoo ferpati
poulení k pracím jejich oliteSné
8 př4ním kvleného adara naíf milá

Jednotí C 8 I' 8 anamer4m ae

MAX KttlUlIMAlt
Íí-U- lk V ft

173

r 1891 6

1 OVi 14

1893 8

'"'Itoni 1

6

4

211

9502

256

356

9858

členil 1067

odpojte:

60

129

145 334

733

10591

895

odpoťte:

56

131

203 390

271 515

54

10861

101
od I dubna r 1891 do

1460

23

47

33

22

19

144

1063
852
707

408

ftlDŮ

122238948
2001S251

5 roku 8776301

Vyloučeni ze řidú ČSPS

Z ř4da Teianak4 Orlke i -0

vyloučeni byli dne II října t ř

Frank Svach a Atčp4n I)anč4k pro
neplaceni řádových poplatkA

Jménem řiďi
M V Valtra taj

Zrniny v adresáři řádu ČSPS

JAKORIAV 7R ATř ItMlfltKA I Ifg fn]
Jon Oenř Ammuiinrllln 'ayptii Co Tfn
MPANr ě m I a 4 pitfk v lnl C

A 4 ť 'M Ve) nrht1H rikt TnJJt
i innn lt Wyitb Ht hli-ax- 1IL

Tržní zprávy

Cllco M října

Wluair ďa byl tdnna ntntUUho n vUi- -
ho kolUínl Min (] nlr na ktt-- 4

nanifdlnn ) lytkalno a vlhDa poiornoct
Kolltinf loobnUHo IU 4 #ntr dnani V

km 1(0 h MklUatl ktr tM 44ml tdnjr
bl Uiníř v poplMha a v nlohl vtllaoa nt
neadllo U nlotpial nnbudn mltl mni nnbri
tnbi anlaJnl In ilxiopinl bylo pHill ryohlzm

nby bylo trtnlai a proto tntrovnln pdnale bi--

bia tdan k ennáia ollllm Mnuhybl ovtm ali
Uk na Wknvýeb kUřf oťkáTJI ! p4plc v

Ir ha antryornkia docibot $100

Iim ebnáinlo kollnial Mtiy plnalen vloe nnl

I naiy a pri niviron byta 1 enuty ulta ani

vra toUinbtl botová jnrkn 1 1 na ti% pro

prottnuc t% a pro kvitoa TISi oxlmkaenrvená

IU MÍÍtíaTO
XakaNcn Ut puatkod poklwln a nlon na WH

íiM
Ovm )n kká um lavaJjátm totli na 11%

Žito prodári m tU UtdIJI na Ko

Jnimna )m! Miny anUlnalí za il%QMo

LaM nnacao J nandal Uva4ji(m i t%
AI an dobytek krmsný a odbyt nUU dobrý

a nnul 14bol aanbyt pfnoa onoy m npUn

Voly krniu4 prodivaly po 3'X&10
vltAtooa po t400Q4au voli k liro po Heíř
IU krávy a Jalovlo JaM

Vcpfov dobytek Jn vndor nlablma pHvonn

ay eohabli Jlp4t Uhky prodávi an po

44 imUnay %tOQiO tUkf a k

IJ34 K)

Omnb 3T Mjna

PHvon dobytka kovlzlbo )tt obntejay i
voli kraaaýoh nUle ) vnlml nkreval Va

phvelnao poaaa Jna ani 4 ab t itid poano ani

140 JnUínlch voli a ISS0 ku vltbo dobytka

Prodaly po $T0Q400 Krávy a Jalovlon

prodávaly na po $1431 W k poráloa váUlnoo

po I100Q1 61 VoU k lira po $J 42320
Voplovábo dobytka pllvill m bojni a onaa ]

oobablRjM RnlUpIt Inbký dobytek prodává

po $1 M&! U pronthidBt $1 10(3 }0 a tálky

t03J10
Von lurntvl Jmu ia tlHo
Hinlo Jotl nUlo Uvrjym ObyStJai k naklá-dáa- l

U anlltipll ntolnl a vnakova UQ13„ 1

aánlovaa en nblraai lau-Un- y llQKo

Zvlriau Divoká oleptán prodávají na dráln

po tTa4 00 Uooti koroptva 1176300
I 0O

DtIImI livá: au-pl- e a kaFate IVio kaobny

TQo kroeal áo EablU: Infala to kroonal

10O13 kany a kaoliny lOo

Bao )t onay vyali a vjlln $4 00 a oUla

400

Braabory notrvávajt v ooal dHváJIL tOOMo

Bt Loaln 17 Njoa

Maalen Jako v Jlaýoh trifok ) opit Uvn4jt
Inrvnaá I X na 71aU pro kvltea lt tvrdá

tfo

Kakahoa Jn tál inova oony ootrnbUJIl a nlUI

na n&ni
Bavlna Jo oaay opil attáUalJIt proath-da- l na

1 9--1

KnwOrliwBn 1T Hjna

Bavlaa Jo oouy povaljll ta f I II

Za minulý týden ohláneno ve

Sp Státech 374 ůpadkfi v Kanadě

00 dohromady 334 proti 2C9 up v

tomle týdnu loni

V Covington Ky konána byla

pondělí večer četná indignační
achflie v níi vyalovenabyla neliboet

nad chováním ae bnlvátakých živla

při nivžtžví s feči tajemníka
Car-liale-

-i

v Covingtonu Notných Stul

en doetalo ne při achftzi mayoru

Khineckovi 1 měetakó policii

členil

Od tich se

Odstouplých héhem roku 18!3
Zemřelých „
Vyloučených

Příbyíe) členntva 505
Víah ildů na konci roku 1893 11096

Héhem roku 1891 přijato nových členil 415

Od tich se odpoite:

Odstouplých běhe tu roku 1894 114

Zemřelých „ 158 „
-

Vyloučených „ „ 824 KOfl

Schodek Členstva 2 8 1

Víech tiJi na konci roku 1894 10915
Bžhcm ruku 1695 přijato nových členu 452

Od tich se odpoite:

Odstouplých během roku 1895 83

Zemřelých „ jfll

í

1894

1895

Vyloučených

Schodek členstva
Víech údií na konci roku 8gj

Mcí trJ rutinují nby objednali "ťukrdk
sZápadu Jt l glroj laciný a dobrý vo

n1 1 ii 1 1 7 11

'"vh i imtiiii"iii 11 m 1111 iiuMiriii tlil
Uim krnjiin&ni H lictoii

VfScIuv Kudilř

MiiHro Itt Win I I ilnorn 1H(HJ SkliWh
redukci': 1'riMiiii k llhtu vuíemii Sinířci
' rfi Aid troj f II jnem v jiořiídku obdr- -
tel Již přrd nov)'in rokem alu ne hií l
Jhciu v4m dřivo pudl nž jJ iiiílt-íi- i zku-iií- m

a zkoiiikn doiiHdla výborní Jo to
itroj ttik doltrý Juko kterýkoliv za fV)
a kiiyiiyi n nehyl ři ti vumc vyivf tltiil v
1'okroku Zitpmlu luk bvch tomu
bdí roítmiít Ink lo inftť byl i bo mfi--

I fvtvj r it lan mih 11u I vtiiii I(IHK l IIIIIH

Přijměte srdcřné díky n vřelý pozdrav
od VaSelio Jliíbo liiidvlka

Muneudit Win

Fort HimIita I iiwm (!t lifinn rfiliiW
toro: IMviim Viím zniimonl io jMem Aid
troj v jiořiidku obdržel i fenky mivod a
jumiou i n) nu jiiem nennieniii

V Hotek

Coafiir Nortb I)nk :( dub Imímj f:i
red-H- ici ntrol "Pokrok Ziínndu-- ' dn 8
nmo v oiiíiku obdrželi Poprava mála
nái dva dolary tuk ruin ntojí eelkem I

nfrMttil lrť-r- i t u ijL II- - 1 -
jr vi yt i j iwn # tuším 11 n jniliu 1

ním uplnA njMikoJuni Mobil bo každému
odponidt co Hilny ntroj 8 tictou

Jon llyba

Clevelund Ohio 21 pronlnro —

Ct redakie OnaniuJi Vám ie lnem

Aidttroj "1'okrok Ziípndu" a (iopfatek
tilW co prémii obdržel v poHdku Není
to moji Kiinadou nřco ehviílit co eliviilv
neHHloiiAÍ KleMnka Kuiicn čoud Ailí
nám vSo vynvřthla I ukAaln n nkiedala
i Jent to ntroj dobry a Aija leliee Kra

tanam radím kdo by nejnky ntroj pniíe
by no nHAel ke mní1 naň jiodívat

než vyhodí rnnyin agentům tVíW oni
Jiti Ar proilitvat nemohou Nahlédnete
comunl v mÍHlň plnili niij mu co vydr-
žuji agentu tl inual mlt nantroji třetinu
Jináo by obehiNtovat Htroj
"1'okrok Západu'' Jo z nlín nřímo % Uy
tvárnv a toho netáhna nikdo žádní vv

viea an jmi to prémie řu mírný (lupla-
-

í#k i ivji 6Ht maniny a novy
rok H lielou Kr Ilrnerek

Allfifhpny í lly l'a 2il Ilntopadu V
pt rod — (Jdpunťte žo Jem váni tak
dlouho neiiHi iulnou rpravu oliledn nl

čího ntroje My Jnme típl ne a nim njio-
-

kojeni neboť jent to ve nkutcitontl du- -

knnniy a pěkný ntroj Munfin Vám uná- -
tiilt že jnma neměli t!in namáháni --

xnat Jak ne co iKlá Na"liJntiiQ viet ko
Lneil Drbl výbornou nlužbu Jnme a
nim lipliW apukoleiii Vtťli l Vám vydá-
vám arderny diV ra objednáni íidho
troje na který Jnme velice hrdi

8 úctou Anton Kufner

VSech udil dne 1 dubna !! na úmrtní jtodporu 10861
11 tt nemocenskou iHidooru

Příbytek členstva ra jět roktl n tdco
I dubna r 1891

Odmržtěných čekancň bylo v roce 1891
1 89211 1 1 i n
1893fi ti 11 11

1194fi ti i ii
i ii 11 11 1894

Celkem za pět roků

Vyloučených Členil za jét roku
Odstouplých členil za pět rokil

Zemřelých bratru za jět rok A

Zemřelých manželek za " t rok A

JMÉNf

Veikcré Jmění řádil dne I dubna 1H9

„ i i
1 ledna 1896

Chrnni příbytek za


