
Z líruhův C S P S
druhém konnl jest vrtule ělll šroub
Tak jakn vodní turbina vnikající do
nl vodou otáčena Jest tak lutoturbi
nu feně pára a otáéf Ji tskovou tu
rhlostf l předstihuje ksl lou al do
sud docitUnou ryehlost parolodí

Měeteko Klbert Colo nipvl-n- o

v sobotu bandou luplfiů veškerý
obchody tamní vyloupeny

Mboř liditelů kansasské káinice
státní rozhodnul se v minulých dnech
odstranit! známou pruhovanou uni

Přes allsstlrký ereasj m 4 dsr
V Anglii byla spuštna v minu-lýc- h

dnech na vodu l'f která prý
slibuje vykonali cestu přes oceán

étyry dnv aneb JeŠtl dMve neb-i- f

při zkouše podniknuté urazila H
mil i hodinu To nmolněno molo
rem nového druhu totil pQsohenfm
páry přímo na vrtni! nebo II šroub
lodní Všechny nynější parní stroj
Jak známo zařízeny Jsou na J Inom
základě ls totil pára fen píf

kto-r- ál

musí pohybovat! se ku přeďt I

nazpět aneb nahoru I dolit Cllm
vynálezců v posledních dobách bylo
opravil! hyhostroje tak aby ntvyiV
dovály plstě a docílí! se stejnoměrný
a nepřetrlítý pohyb v jednom smě
ru Takovým Jest hybostroj nebo li

motor elektrický atlibujs se od nlho
v budoucnosti le umolnf jízdu na

dráhách al do rychlosti 10O mil za

hodinu Motor tterýl poulit byl
na této nové lodi která! nazvána Jt
Turbinla Jst vlastni turbinou do
které se pouští pára Turbína tato

formu véinHatoto nosit! budou na
dále jen tl kdol proti řádu domácí
mu se proviní

V Hionz FalU H I) vinešsna
v pondělí velkoi forotou oblatoba

proti rev F II Richardsovl a l)ll
lUpl I a sice obvinila Jj— vydrlo-ván- í

neřeelného domu

V Rock Hj rlns Wyo přišel v

solKjtu v dole U P dráhy o lívot 14

Istý Oso Dubenský a porota koro-nero- vs

rozhodla le neštěstí ono

epnobno) neopatrností vlastního
jeho otce

ovšem připevněna )'l na vnitřní

nikl a tajmnlka byly spojeny v

Je trio a svěřeny někomu Jenl by celý
svol čas a všechny své síly mohl

úřadu tomu věnovali Tomu odpo-

roval bratr Rychlík tehdy a odporo
val lomtt JŠl4 I ve sjsidu

Hnad se bude pamatovali fs
on Jmřní-- clé delegace l Ohio
ohlásil se zvláštním důrazem všech

rt hlasů proti návrhu tomu Al

tprve nyní kdyl zkusil toho lak

touJebné U laného úřadu o který!
skoro po dvacet lat usiloval doznává

U jest to úřad obtlloý kterýl by

jednotlivec bez zvláštní výpomoci
zastávat! nemohl Věru le nebyla
nikdy místnější poznámka nelil by
( hom mohl! učinili nyní ! Jme jil
před jedenácti lety dávno zspoměli
co nyní leprv bratr Rychlík pozná-

vat! počíná
Jíratr Rychlík nesmi si myslili !

jej snad lidé neznají Jest tomu

lprve tři měsíc co psaly New Yor

ské Mety kteréž rediguje tentýl
bratr jenl býval druhdy redaktorem

a administrátorem Orgánu Bratrstva

lil v Clevelandu kolík roků a pro-

hlédl skrz naskrz al po osrdí drahé

ho nám bratra Rychlíka a soudí o

něm následovně: "Velemoudré J ru-

šení orgánu následovalo přeložení

úřtdovny do Clevelandu do rukou

těchlýž lidí kteří velezrádné odtrlo
ní v Ohio piklovali a podšitému
arciparlikáři R svěřen nejdůležitěji!
a nejvýnosnřisí úřad Od takového
podařeného Nár Hlav Rádu daly
se ovšem jen samé krásné věci oče-

kávali"
Ne ne ctěný a milý bratře Rych-

líku nebyla to žába kterou si chtěl

br Rosický achladit ale byla to jehd

povinnost aby poukázal na to jaké

chyby dopustila se Jednota že svěři
ta řízení záležitostí svýcL v ruce vaše

straně neb konei hřídelů na ]ehol

i

í roh 10 a Dodgc Onuilia Neb

ZvláStiií výprodej Šatstva

pro muže a hochy
Vykoupeného z obrovské-h-o závodu Kly & Walkcr Zmíněný závod

byl jedním z nřjvťtsírti velkoobchodu
t Americe

Vclkó zásoby hedvábí látek na šaty pracích
látek atd Všechno zcela nové a vyprodáno
bude v cenách velmi levnýchZ úřadovny Velkořádu Nebraska

Vrcholem bnhlsvoll ct úřadovny
Jest Její Jedná ( vůči řádům západ
ním a vrtěl listu naštnu A Jmé

imm více risl 39 řá lit podána byli
usilovná 14 lot aby úřadovnu dal

odhlasovat! jisté změny stanov a

eěkoliv celistvost Jednoty na západě
ohrožena slavná úřadovna ve své

zpupnosti neuznala žádost takovou

hodnu oví í rntití a neučinila ani

Jediného kroku aby celielvosi Jed

noty byla zachován ačkoliv před

sjezdem omalským nabízela se za

prostředník Hvít neviděl takové

jidášetvi a pokrytectví aby v''nná
moo nějaká Jedním měsícem iabfe
la služeb svých a kdy} druhým mí
iícorn t vzats za slovo aby sbabě-l- e

se i úlohy na ni vznešené vykni-c- o

v a! a Rratři dovedou se vširhnl

pamatovat že počátkem února roxe

slala úřadovna cirkuláf na všechny

řády (aspoň z le na západě Jak dale

ce nám Je známo) kterými nabízela

své prostřednictví a ujišťovala le
učiní v molné aby vyhověno bylo

poladavkům oprávněným a oďtrs

nřny příčiny nespokojenosti Však

když dle této její nabídky předloí
no bylo jí usnesení sjezdu omsliké
ho v němí zasedali zástupci více nel

30 řádů s opovrlenírn žádost těchto

řádů zastupujících přea 1200 členů

položila na stůl vymluvivši se že

prý žádost tato nebyla podaná pravi-

delným a stanovami předepsaným

spůsobem
Váak neminul ani mésío a ejhlf

ta sam4 Úřadovna nejen že zrušila

zákonitou a platnou smlouvu s Po-

krokem Západu beze vší příčiny

pouze jen proto že sloužil všem řá

dům a ne jon několika pouze jen

proto že seznamoval všechny řády
s tím co se v Jednotě děje A no

jen to nýbrž v zápětí přikročila ku

zrušení hlavy IX Stanov Národního

Hlavního Rádu sir 43 týkající se

orgánu Rozeslala totiž ze své vlastní

vůle ze svého vlastního popudu

dotaz na všechny řády jaký orgán a

jak řízený si míli přejí ačkoliv ne-

bylo o změnu zmíněného článku Žá-

dáno tak jak stanovy předpisují

Když se jednalo o žádost více než

třiceti západních 'ádů když se jedná
o celistvost celé Jednoty tu ví

hnedle Úřadovna jak zní stanovy a

chápe se slovíčkářství proto jen že

ee jí to hodí do krámu Nehledí na

to že jest tu co judnati se stavem

výjimečným a že jest zapotřebí sa-h- ati

k prostředkům rozhodným ný-

brž stojí v tom ohledu na puntíčku
zákona Však v ohledu orgánu ač

smlouva jest jasná a zřejmá ad sta-

novy jsou zcela určité a ač nebyla

úřadovně podána žádost spůsobem

stanovami pro změnu předepsaným
lu hnedle najde slavná úřadovna

cestu jak změny dosáhnouti

Jenom slepý nemůže tu neviděti

libovolné jednání když úřadovna

schovává se za stanovy kdykoliv se

jí zlíbí a přestupuje je kdy se jí na-

mane

Jak umí slavná úřadovna úřadovat

o tom sděluje se nám z Texasu násle

dovnf : "K Vašemu článku o ne-

schopnosti úředníků Nár III Řádu

možno nám zde též uvésti zajímavý
doklad a mezi jiným tolo : Na pouhé

udání některého člena vynáší schvá

lení a rozsudky a když jsou žádáni

o vysvčtleuí podobného jednání

omlouvají se že jim neznámo nio o

té věci že nám jest lépe známo že

jim byla jen předložena otázka a oni

podali své 'dobrozdánf' atd kdežto

ve skutečnosti po 'náležitém uváženi

úřadovna rozsudek vynesla"
Milý bratr Rychlík chvástá se

svou zkušeností a vědomoslmi a vy-

týká bratru Rosickému úplnou ne-

znalost v řízení Jednoty C S P S

Však podivno že bratr Rosický již

před jedenácti lety již hned ve

sjezdu
New-yorské- m věděl více

nežli věděl až do sjezdu
bratr Rychlík o řízení téže

Jednoty neboť navrhoval to bratr

Rosický bned tehdy aby úřad účet

Mužské kabáty a vesty
zbylé z nejpěknějéích obleků — pouze několik jednoho druhu —
z nejlepších Ulack VVorsted a Fronch Worsted látek — mají cenu
11000 11500 až $18 — ve výprodeji této pouze $490

Podia oioce Jpjlrh pomátl Jo

Milý a váfený bratr óěetník Nár

lil Rádu V Hyrhlik věnuje veda

kloro Tok Záp zasláno v Dennld

Novověku kterél má být! odpovědí
na nedávnou nati poznámku o krko

lomných kotrmelcích Jel nynější
Úřadovna Jednoty Č8PH provádí
Jak tnámo upozornili Jsme na dvě

věci tehdy nice le počátkem tohoto

roku vypsán byl rozpočet dvakráte

na Jednoho zemřelého bratra po
sledně opět 2e vrorpoétu dubnovém

uveřejněno bylo úmrtí čtena 46lté
bo ktrýl ve výkaxu přijít byl toho-t- o

roka Tyto kotrmelce br Rychlík

nepopfrá proto že Je nemůíe popMtl

Uké onen prvně zmíněný vůbec

tni neomlouvá nýbrž přechází pře

týl poznámkou ! prý ul to bylo
zvláětě řádům oznámeno (!) a netře

ba o tom ulov ilřiti Kotrmelec

druhý omlouvá tím že prý v hlavní

knize členů nebyl rok přijmutí ono

bo člena poznamenán a jelikol ne-

chtěla Úřadovna toti! br ócetnlk

který! vlastně Jest Alfou I Omegou

Úřadovny odkládat rozepsání rozpo
čtu onoho bratra do následujícího
měsíce tedy to uveřejnil chybně jak
to bylo

Nepovífmno li bychom ti tohoto

zaslána kdyby byl br Hychlík po-

dal jen toto vysvětlení a na tom

přestal Víak br Ilycbltk soudě

podle sebe podle avó vlastní zlomy

alnosti mstivosli a škodolibosti po-

dezřívá red 1 1 že prý onu výtku
Úřadovně učinil proto že ni chtěl na

ni jen achladit žáhu proto že mu

Úřadovna odejmula orgánstvt a to

nemůžeme přejiti bei povšimnutí
lír Hychlík vt že br Konickému

nezáleželo na orgánství nikdy a že

po minulých 17 roka zastával ae

myšlenky aby orgán vydáván byl
Jednotou totiž zvláštní orgán

i láňtní časopis pod správou a říze

ním Úřadovny Bratr Rychlík vi

že dříve ještě nežli usnesla ae Úřa-dovn-
a

na nezákonnitém a neopráv
něném prohlášení smlouvy a Pokro-

kem Západu ca zrušené ohlásili my

jame Že ae nám o orgánatví nejedná
a jame ochotni kdykoliv beze všeho

uatoupiti od amlouvy když Jednota
začne vydávali zvláštní svůj časopis
To je dobře br Rychlíkovi známo a

přece s pouhá zloroyalnoati kteráž

jeat mu druhou přirozenoatí pode-

zřívá bratra Rosického z toho čeho

jenom aám jeat schopen Kdyby
chtěl br Rosický kritizovati ctěnou

úřadovnu reapeclive br Rychlíka
měl k tomu od samého počátku věru

příležitostí dost Kotrmelců kteréž

Úřadovna již nadělala každým
měsícem přidělává bylo více nežli ty
dva jež minule jame zmínili Tak
ku příkladu jaký duch a jaké uv6-domě- ní

ct Úřadovnu ovládá podala
důkazu hnedle po svém nastoupení

když libovolně a beze všeho opráv-

nění zrušila uanešenl minulého sjez
du ohledně záruk pro úřadníky a

proatě oznámila řádům co učinila

Tím si dala vysvědčení avé úplné
nevážnoati k usnesením Jednoty a

též naprosté nevědomosti neboť jen
ten nej větší ignoramus by mohl se

podobného kotrmelce dopuatiti To

doznala ct úřadovna tím že bezky

rychle své dřívější usnesení zrušila

když na to byla Šetrně Pok Západu

upozorněna

Bezhlavost svou osvědčila úřadov-

na též jednáním vůči řádům tex aš-

ským Tam jak známo hned kon-

cem min roku odbýván byl sjezd
Velkořádu a uanesenosaložiti zvlášt-

ní Jednotu pro Texas ale úřadovna

kteráž střežiti má zájmy Jednoty a

celistvost její nehnula posud ani

aby odstranila to co
Írstem řádu texasských zbudilo a

aby předešla i zabránila roztržce Jed-

noty y onom státě
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Výběr celovlnčných mužských obleků t kašmírů a cheviotů —

pouze jeden oblek prodán bude jednomu zákazníku Obleky tyto
mají cenu $10 až $1250 v télo výprodeji pouze $500

Celovlnčné $5 obleky z pěkných cheviotů $275
Nejpčknější $20 $2250 a $25 obleky po $15-0-

Pěkné obleky pro mladíky od 13 do 19 roka v ceno $10 až

$1250 nyní po $075
35c celovlnčné krátké kalhoty pro hochy 19c

1c pěkné kalhoty 33c

5 beden mužských punčoch beze švů 3c pár
2 bedny černých a hnědých mužských punčoch 10c pár
500 tuctů mužských žehlených košil které mají cenu až $150

vyprodáno bude po 50c
Pěkné žehlené košile které se prodávaly po $160 až $2 vy-

prodány budou po 75c
100 tuctů mužských pěkných kravat majících ceny až 60c po 15c
25c kravaty po v 10c
Mužské spodní Qauze košile 12ic
Mužské pěkné Ralbrigan spodní prádlo 25c

Naše 60o Ralbrigan spodní prádlo nemá sobě rovného

600 hedvábných 26palcových slunečníků í)8c
Pěkné slunečníky pro děli 15c

- 6000 obleků pro dámy sukní pláštíků atd
za 50c na dolar

Ženské brokátové sukně $398
Ženské hedvábné iivůtky $150
Ženské brokátové hedvábné živůtky $298
Ženské perkálové domácí obleky 49c

Na žádost řádu Svojan čfs 20 a

řádu Nebraska čís 32 předkládám
tímto ct podřízeným řádům v Neb-rasc- e

následujíc změny našich Hlav-

ních stanov k odhlasování:

I Aby poplatky úmrtní rozvrže

ny byly dle stáří v souhlase s osvěd-

čenými tabulkami životními čili oče-

kávaným průměrným věkem v da-

ném stáři a sice v jednu neb dvé

třídy 1500 a IlOOO Nynější Člen

stvo Jednoty by tříděno bylo dle

stáří členů kdy ku spolku přistupo-
vali ve třído na $1000 pojistného

Poplatky takto upravené dle nejlep-šíb-

vyšetření a uznání výkonného

výboru Nár III Řádu ČSPS by zů-

stávaly neměnitelný pokrokem stáří

jednotlivých členů V případů pak
Že nový rozpočet by nepostačoval na

krytí každého úmrtí v jedné nebo

druhé třídě následkem velkého úmrtí

členů neb nedopatřením praktického
zařízení v počátku má míti blavní

úřadovna právo vypsali zvláátní roz-

počet však pouze jeden takový zvlá-

štní rozpočet může měsíčně rozepsán

býti v pádu potřeby

II Navrhujeme dále by Ul 0

Hlavních stanov odd "b" od 21 1

až do 13 upraveny byly tak aby

neodporovaly novému zařízení podn

pory úmrtní aby pak všechny ne-

praktické a odporné části těchto by-l- y

odvolány a za neplatné považová

ny a novými shodujícími se články
s novým zařízením nahraženy

III (Resoluce řádu Nebraska 2

32): Uy povoleno bylo západním
řádům říditi si úmrtní poplatky sa-

mi Na základě III S 21 5 stanov

N H K žádáme a vyzýváme tímto

veškeré řády v Nebrasce by co mož-

ná nejdříve změny tyto odhlasovali
a výsledek volby tajemníku V Rádu
oznámili

Dáno ve Schuyler Neb dne Sho

května 1897

F W Shonka
)hliHli V h Net)

Josef Zertan
uj v ft Nb

Výliodnó koupč obuvi
i r i 150 párů pěkných Sněrovacích polobotek

pro dámy v číslech 2 2} a 3 pouze 48c pár
Pěkné Dongola polobotky se špičkami a

pat kůže $1 $160 a $200
Ženské pěkné Vici kosinkové střevíce

pouze $260
r Ženské $2 sněrovacl střevíce po 1143

V Ženské Brook Bros $5 rudé střevíce v 2
V Nv 3 až 7 A až E pouze $350

Pěkné Dongola šněrovaci střevíce v čís

11} až 2 pouze $150
Předplácejte svým přátelům

do Čech rouze 1160 UaT Objednávky poštou so vyřizují

J


