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Úmrtí a dllpzdáíif
Viern přátelům a známým podávám tnu lilium irM ! mftj

milovaný manžel

ijijvivr i li:iiíia
na věčnost se odebral dne 27 Irdna a pohřben byl dne 3 6ur rs na

Národním hřbitově v Omaie

Jsem nucena vzdátl vm přátelům kteří jakoukoliv útěchou

neb pomocí bol můj zmírnili nejsrdečněji díky Zvláště pak rsv

V Losovi za řefl átfcby v domě smutku ct řádu Západní Svornost

ta obftaránl pohřbu svému milému bratru a darování skvostného

věnce ct řiditeUtvu Clarksonského banku za věnec ct řádům Pa-

lacký a Omaha ta obstarání a vj pravení pohřbu a pohřebních ob-

řadů Panu J lidickému a vyd druMvu Pokroku Západu ta da

rované krásné vfnee Ztláttn! dík p KWickému ta dojemnou řeč

a všem kteří milého manžela mělo k poslednímu odpočinku do

provodili
Jeltě jednou srdečné díky všem

A LE PSOVA

ZE ST PAUL A VINONA

ríkuvdíiiií
Všem kdož jakýmkoliv spfisobem projevili soustrast nad úmr-

tím našeho nešťastného bratra a syna

Frant J Lcpšy
vzdáváme srdečný dík Obzvláště členům spolků Západní Srornost

v Clarkson a Palscký v Omaha za jejich vřelé spolupůsobení při

pohřbu Ačkoliv nám příbuzným nebylo možno se dostavit skrze

velkou vzdálenost a hlavně nemoce v rodině tudíž s vděčností

uznáváme že měl nebohý bratr mnoho upřímných přátel kť-ř- i však

nebyli a to zmírnit jeho utrpení které jeden zloduch spůsobii

Ještě jednou Vám všem srdečný dík za lásku a přátelství jež

jste zesnulému prokázali

Tomáft LepSa bratr Marie Lepšu matka

Anna Knck Alžb Achterling Kat Grains sestry

St Paul Minn 6 února 1897

některý člen mluví osmfile Jiný
clen dělat návrh na odročeni ný-b- rl

musí vyčkali al předobáisjlrf
řečník skončil fteěntk vůbec ne-

smí býlí vytrhován Jloak ne! být
volán k pořádku kdyl se uobylujs
od předmětu o kterém dtbata jest
o čem! nílejl promluvíme Viak

kdykoliv řečník ukončil a jiný slo-

vo obdrlsl jest návrh na odročení

na pořádku (s výminkou svrchu

tmínlnou) a návrh ten musí před-

seda předložili ihneJ k odhlasová

ní an předchází viechny jiné
Vlak kdyby některý jiný úd

přál sl aby nějaká nahodilá zále-

žitost která by ddbatu nsspftsobi
la dříve vyřízena byla a požádal

by člena který navrhnul odročení

aby návrh svflj vial na okamžik

zpět mule tento tak učinití jestli
chce v tom pádu předloží před
seda onu nahodilou záležitost dří
ve jakmile vlak tato vyřízena vrá

tí se k návrhu na odročení Návrh

na odročení muže tníti na Jinou
určitou dobu a neb prostě
na odročeni V pfcdu po-

slednějším jestli učiněno tak ve

schftzi spolkové mámená to ovsem

do příití schfite jestli jest to v ji-

né schůzi veřejné znamená to úplné

rozejití schůze

Návrh "položit na st'ď činívá
se i rotlionýcn příčin li uď

proto aby předsevzata byla jiná oí

důležitější záležitost buď

proto že navrhovatel si přeje odlo-

žení té záležitosti aby ji lépe a

důkladněji vyšetřili mohl buď ko
nečně proto aby spolek neb schů
ze záležitosti té zbavena byla O

návrhu "položití na stůl" nepři

pouští se žádná debata tak jako o

návrhu na odročení nýbrž musí jej

předseda ihned předložit! k odhla

sování ač jestli někdo jiný nečiní

návrh na odročení v kterém pádu

poslednější návrh předchází viak

jakmile vyříten byl jestli nebyl

přijmut vrací se předseda ihned k

návrhu na položení na stfti Vie
co UBneiením na stůl položeno by-

lo zůstává na stole a nemůže se o

tom rokovali dokud vitiiuou hlá-

sili se nerozhodlo aby se to vzalo

se štola v rokování Jak zmíněno

není debata o návrhu tom dovole

na a často ae dělá proto aby schfite

předmětu ku kterému se potahuje
tbaveoa byla Však tomuto po-

slednímu účeli vždy nevyhovuje

jelikož jakmile kterákoliv záleži

tost na stůl položena byla může

kdokoliv dělat návrh aby byla se

stolu vzata aneb aby se usneiení

vzalo v úvahu a o obou těchto ná

vrhách je debata povolena
(rokrafovánl)

lridiiiii Ď i? s
Máme na skladě knihv nro opiso

vání čtvrtletních zprá pro řády i

Velkořády
Každý úřadník ví jak žádoucným

jest aby zachovány byly episy
čtvrt-lotníc-

h

tpráv Nejen že poskytuji
obrat stavu a pokroku řádu nýbrž
zhusta je jich potřeba k zjištění
okolností účtů atd Nemáli řád

knihy takové nemá také své čtvrt-

letní zprávy uloženy proto že opis
na obyčejných blanketách se snadno

pohodl a ttratl V knize isou vsát
na v2dy tacnovany rroaavame
knihu tuto obsahující místa pro 40

tpráv tedy na 10 roků ta 75c
Pro velkořády jest kniha taková 162

nezbytnou Každý tajemník Velko
řádu by měl míli šachovaný opis
čtvrletních tpráv všech řádů aby
mohl je s následujícími porovnávat!
KAa lak aa nečiní chvbuie se Má

me knihy takové pro Velkořády dvou

velkostí v tuhé vazbě o 400 a 600

stranách po $350 a $500 Kde by
přál] si tajemníci Velkořádfi knihy
takové jednotlivě pro každý řád

prodáme lim je ta cenu valně sníže-

nou Objednávky knih těchto i

viech prací tiskových nechť dějí se

laskavé pod adresou

Pokrok Západu Omaha Neb

8eerhetlay K vrUlwl Oto

iorf mabtla Aom4 lllilnill UkS ]at by

vámU mohl rlo Slkaal t4 h4wr ik
AI1m' Las( Balaaa K 1 11 Uk

Omamtijern oifam bratrom bet

výjimky by zaplatili své dlužné

částky a pak aby pamatoval) le

mají kMý měsfo své poplatky vy
rovnat) dle mění stanov

Ant Odvárka taj
Adoll Ilukářek učet

- fid Slavoj č 107 žádá aby
bratří kuří adresovali milodary pro
br Václa Hkupti ni Maltby tyto

vytvťdli a talali je na následující
adresu: I Hněvkovský Wilkes-Harr-e

Pa poněvadž nafta malá po
ftU nevyplácí Money order Níž

ný co obdržel na Maltby M O

poslal je zpít F Hněvkovský

Kvitance

('Icteland O 2 ůnrra 1897—
Ct red Orgánu ISrttmtva: Tímto
vás žádám o uveřajnění následující
kviunce: Tímto kvituji další řády
kteréž něčím přepěly ve prospěch
nešťastné rodiny našeho br Václava

Fišera a sice: Cis '22 $5 čís 9 3

po 1 čísli: 103 1085 163 60 128

14 204 4í) 1 158 a 30 po COo 8:
11 168 130 01 21 146 120 a 82

po 30c či 144 a 154 po 25o č 35

83 104 a 97 po 20c Č 197 a 206

po 16e 6 76 a 150 Dále přispěly
č 100 80c č 27 83o č 169 80c
č 143 430 č 165 350 č 110 32c
č 115 24c č 191 19o č 117 10c a

č 201 8c '

Parlamentární obyčeje při
jednání ve schůzích

Návrhy vedlejU čelící k vyřlse-
-

ní neb odbytí návrhu hlavního

jsou následující a mají přednost v

tomtéž pořádku jak tuto uvedeny
jrtou totiž: 1) Odročení BchSte

2) položení na stůl 3) ukončení

debaty 4) odložení na jiný nrčitý
den neb čas 5) odkátání výboru

0) oprava neb dodatek 7) odlo-

žení na neurčito Jak viděti před-cbá- tí

návrh odročení schůze vše

ostatní kdyby všechny ostatní ná-

vrhy dříve učiněny byly má kte-

rýkoliv člen právo dělati návrh na

odročení sch&te a ten návrh musí

předseda nejdříve nechat odhlaso

vat Jestli návrh ten propadne
pokračuje se pak arci v jednání
aneb předcvecme se návrh násle-

dující jestli jest to návrh o kte-

rém debata není dovolena Jestli
kdo dMá návrh na ukončení deba-

ty (čili na přikročení k hlasování

previous question) m&Že se ještě
dělat návrh aby se hlavní návrh na

stul položil a neb schfite ukončila

a o těchto návrhách jestli byly

podané musí se napřed hla-

sovat a teprvé až jsou odbyty

jestli byly zamítnuty předsevesme
se návrh na ukončení debaty
Jestli kdo dělá návrh aby se před-

ložený návrh odložil na neurčito

má každý právo dělat kterýkoliv t
předcházejících výše uvedených ná-

vrhu podřízených a o takových
muBÍ te dříve rozbodoouti a návrh

na neurčité odročení přijde na po-

řádek pouze jen v tom případu že

návrh jej předcházející byl zamít-

nut Slovem távrhy podřízené

přijdou k hlasování neb mají před-

nost v tom samém pořádku jak
svrchu uvedeno jest ne vsak jak
podány byly

Návrh na odroéeni neb ukončení
schůze jak zmíněno předchází

víechny jiné — jest vždy na po-

řádku a není o něm žádná debata

dovolena nýbrž musí se ihned

předložit k odhlasování Vlak

vieobecným pravidlem jest že je-

den a ten samý návrh nem&že po-

dán býti znovu opět hned po zavr-

žení jeho Proto pakli návrh na

odročení neb ukončení sch&se byl

přehlasován nemůže se podat zno-

vu dokud nebylo o jiném návrhu

jednáno a ten odhlasován nebyl
viak po odhlasování jiného (třeba

podřízeného) návrtu mftže se ná-

vrh na odročení opit opakovati

ItfMOllM''

Nlavolmu "Jezdu porady západ- -

nich řáiia ť h r h

? Omalia lr

Ať aiuím fl ledna ls7
BRATftt !

S trpkostí a žalem jest napnuta
mysl na kroky VAmi učiněné a

ačkoli program Váš nám úplni
není znám tulíme dle provoláni v

orgánu bratrstva le bratří západ-nío-

řádft oa základě nesplněného

poselství posledního sjezdu č'él'S
v Ht 1'aol Míun odbývaném ta-mýl-

jiob přání radikálním pro-středke-

i po případě odtriením ne

od Jednot C8P8 snad proviti
Uratřl! Uvážíte li co práce ná-

mahy peoěa a obětavostí tiaSi milá
a draní Jednota ČSPS vyžadovala
uválíte li !e naši bratří sroutně po-

hlíží na vlastní dílo které v plen-ká- ch

a kolébky al do největsího

rozvoje ibudovali ano bratří! na

břeh a Mississippi jest 16 no české

humanity dobročinnosti zastance
národa českého a ctitel svobodomy-
slných naiicb předku

Uvállte-l- i kolik tisío upřímně

smýšlejících bratrů ua kroky Vámi

apočaté dnes hořce pohlíželi mu mí

odhodlali jsme se a to v zájmu lid-

skosti od srdce rovného a svorného

bratrství nelit cokoliv učiníteVás
ne snad varovati ale upozornit!

byste se ohlédli ta sebe kolik tisío

vdov a sirotko za námi dnes stojí a

dskostlivě očekává osud který by

je inad mohl atihnouti? Doufáme

ie Í ve Vás cit bratrský nevyhasnul
a le tajisté hleděti budete poradu
Valí ve prospěch celé Jednoty
ČSPS skončiti přáním aneb žádostí

Valí úřadovně Nár III Řádu a po

případě všem bratřím předložití
Konečně jsme přesvědčeni že jen
národohospodářská tíseň příčiny k

nespokojenosti nejen nám nýbrž
celému americkému národu za-

vdala

V uvážení že příští sjezd bude

již ta 2 roky odbýván a tímto
každá náprava ve prospěch nás

vieoh státi se muže
V uvážení že při dneíní finanční

krisi tou nejmeBÍÍ chybou by

Jednou ČSPS mohla býti ohro-

žena a konečně v uvážení že jsme
bratří jedné matky která se dosud

dlouhému věka těší jakož dnes s

žádoucím přáním přichází a upo-aorfiu-

Vás byste jí na dále upři-jemni- li

a celistvost šachovali
Znamenáme se ta Velkořád Státu

Missouri bratrským jfbzdravem
V Řery předseda

A J £?ejka

Jos Solfronk
ResolučníPnut TraliaXlra

mv v umu

Job C Zítko

0 8 P íS

Všechny bratry tajemníky antb

ty bratry kteří zasílajíce milodary

pro naěeho bratra Václava Skupu

koupili na postě Money Order na

Maltby Pa snažně žádám aby
laskavě požádali na postě o tměnu

Money Orderu jak následuje: I

W Hoěvkovský WiUeebarre Pa

a to proto že Maltby není poStou

která vyplácí poštovní poukátky a

nejbližíl takovou požtoti je Wilkes-barr- e

Jíoak óviem poítovní adre-

sa našeho řádu jest tak jak v alre-aá- ii

udána totiž Maltby Pa což

Jest mou nejbližsí postou Za řád

81a?oJ 197 ČSPS
F W llněvkovský taj

řánům ofedníktiiii spolku

Útttni (obchodní) knihy jako

Lidgtti Journals denní knihy a

Hni td 7Jí nahoru u Poktoku

4W

DO CLAHKSON A OMAHA

KÉHrí PokT Západu

Mámo na skladů velké množství spisů
zábavných a poučných ze vAech možných
oborů Divadelní spisy máme vSechnyi
lei Jsou k dostání v různých sbírkách
ViSte si o seznam a obdržíte Jej zdarma
Adresujte jednodu&e

Pokrok Západu Omaha Neb

Hlorl4m Hiřstnáni co pnknF Po dVHiiái:t
llIGUdlII rokfi J" ii toho hmutcift byl
niřntnán a vyznám to tuilíř dokonale ve vM

práci ilo oboru toho náU2oJ!ai Plilo:
Pf kur euro of Pokrok Západu OiiihIih Nilr

Farma na prodej Shí rJSSJS
okrfHU v Min nudo tě MUe poAty LukeHcM

prodá te kb podmínek velmi vyhudných
tico Mnnuoi HIS Httikrt nvo Ilnid-doo- k

P tifr-i- k

Farma na prodej
tř vokHHMI JurkKon liltft) poAty Ijtkclluld
PAda Jťdt dobrá podmínky prodeje velmi

výhodná DoplHtn rm: Jan Huniák flltl Huť
kt t ave iiraddoik Pa IfS-i- k

Farma na prodej Eř
mlnek velmi vyhodnýeh Farma nalraá o v

Jnoknon ukroutí v MlnniHot6 bliáe potty
Lkff luld kde liolnř ('ivlift Jet llř onHneno a
krajina loil drodná Iloplítena ťyrlll Tomko
lilu Halkct ave Uradduok Pa U'7-t-

f HOMESCEliERS 'i

mm™v mi

m A BCM
RAIIWAY

Dráha Ulo Mporádá výlrtjr do U- - m I

Utl da 1S 4ao t a ! bNxaa tiS a 10 labaa á a 1S fevátaa Ca
Urtkl Ua a tfii m )dao Jt4D
pKdavkaM 1 LUtky pUÚ 11 dut

m fnmm cw on RmhMmm

Cvfclon v St Louisů

VAnf v AlrLi Ani i lev nffnaiín

který by zaznamenával tak velikou

ztrátu na iivotecn i majetku cyaio-ne- m

jako jest ana kteráž spůsobena

byla před nedávnem v St Louisů

V městě tom samém přes dvě stě lidí

zahynulo as tisío bylo raněno a přes
$20000000 jmění zničeno Mezi

postiženými Jeit i mnoho našich

rodáků

Aby každý mohl si o tom pojem
učiniti zaopatřili jsme fotografické

pohledy na zříceniny tohoto cyklonu
kteréž mezi jinými obsahují též zří

ceniny sokolské síně i katolického

kostela sv Jana a vůbeo nejzajím-
avěji pohledy na spoustu spůsobenou
Celkem obsahuje sešit 43 plnostrán-kovýe- h

vyobrazení a prodáváme je
za nepatrnou cenu

pouze 25 centů sešit

všem naším odběratelům Do Cech

zašlém sešit ta 27 centů

Jelikož vyobrazení jsou snímky
fotografií jsou úplně věrné a zůsta-

nou vždy tajímavou památkou na

hroznou tu událost Zašlete 25

centů v penězích neb kolkách a

obdržíte sešit obratem pošty thd
Pokrok Západu Omaha Nb

Do Flum Tex

Pan Albert Pienčlk převzal jed-

natelství v Plom Tex a okolí Jest

oprávněn přijímat předplatné na

listy naše a vyřizovat záležitosti

týkají eí se naieho závodu

Vyd Hospodáře

I)o St LoiiIh Mo
TfmtA vnsivn nnntnrfínUm ct od- -

běratelstvo v St Louis že p Ant Cí--

žek t čís 1300 Allen Ave je ]eona-těle- m

našich listů a jest oprávněn

přijímatí před i doplatné aneb
vy-řizo-

vati

obchodní záležitosti druhu

jakéhokoliv které se nái týkaji
Vyd Pok Záp Knih

a Hospodáře


