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OsMMí ininá kapala So Omazská
odřekl' ale sousedům svým z

Montpelier Vt kde se narodil

slíbil admirál že je přijede na-

vštívit

Nechtějí černých brzdařu

Společnost dráhy Santa Fě

pod řízením chval ně
loimého kapelníka

nabízí sv služby ctSnemu obecenstvu ku vlem
příležitostem Jako:

záňaTám Tfletflni flirafllfini pohřljflm prfiyodflm atd

'Za úplnou spokojenost a výtečnou hudbu se ruřL

Kdokoliv služeb kapely této potřebuje nechť se obrátí přímo na kapelníka p
F J Fraňka na 20 a S ul 80 Omaha aneb Zavolá číslo telefonu 45 tamtéž
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Odbor námořnictva ooarzei na

sledující depeši od admirála Wat-son- a

velitele na aniatské stapici:
Nazro velitel dělového člunu Ma

nila 3 řervence zařídil maják na

mysu Melville ostrov Balabac a

vztýčil vlajku b náležitými pocta- -
W 1 1 -

mi Kayz paK za ava any se vra'

til shledal že třináct ozbrojených
domorodců obsadilo maják

"

Vy-

sazena na břeh družina pod vele-

ním poručíka Bissetta a po krátké

šarvátce zabila jednoho důstojníka
a jednoho muže na straně nepř-

átelské V naší družině neudály
se žádné ztráty Ďieago Mana-lo- a

náčelník mouřenínů na ostroT

vě Balabac byl usmrcen a sedm

jeho lidí zajato kdežto dva utekli

Náčelník byl velice neoblíben me-

zi lidem a vládl jenom pomocí
a násilí Na majáku

bylo opětně světlo rozžato Z

Manily vysazeno bylo oddělení

vojska a Charleston nalézá se na

cestě k ostrovu Balabac aby po-

skytl pomoc v pádu potřeby''
Odbor války obdržel od generá-

la Otise depeši tohoto znění :

"Tajfůn kterýž po tři dny zuřil

činil práci v přístavu zcela nemo-

žnou Parník Pennsylvania vy-

pluje do Iloilo Cebu a Jolo dnes

večer Sheridan s minnesotský-m- i

a dobrovolní-

ky a propuštěnými vojáky vypluje
v pátek Valencia a Zealandia

až zásobený budou uhlím což vy-

žádá si asi deset dní při pěkném
počasí odjedou s montanskými

dobrovolníky a propuštěnými vo-

jáky Navrhuji aby parníky na

obou cestách zásobovány byly

částečně uhlím v Nagasaki tak

aby šlo všecko rychleji zde kde

zařízení pro nakládání uhlí jsou
velmi primitivní"

Aguinaldo obrátil se k ' cizím

vládám se žádostí o uznání filipín-
ské neodvislosti Dotyčná listina

vydána byla v Tarlacu dne 27

července a všichni konsulové v

Manile ji obdrželi Jsou Žádáni

aby doručili ji svým domácím vlá-

dám

Filipínci používají svého staré-

ho důvodu že svrhli Španělskou
svrchovanost před podepsáním

smlouvy pařížské a proto že Špa
nělsko nemělo práva postupovati
ostrovy Spojeným Státům Drže-

ní 7000 Španělských vězBů zaja-

tých se zbraní v ruce a bojujících

proti Filipíncům je prý "výmluv-

ným důkazem o nicotnosti španěl-

ského panství neboť když se

vzdali Španělsko navždy ztratilo

svoji moc nad ostrovy"
V listině praví se dále: "Od-

povídajíce na žádost španělské
komise abychom propustili ony

zajatce poněvadž Španělsko nemá

více žádného politického zájmu
na Filipínách žádali jsme o

smlouvu míru a přátelství mezi

Španělskem a Filipínci na jejíž
základě zajatci byli by propuště-
ni Avšak to komisaři odmítli

ježto znamenalo by to uznání naší
neodvislosti To je jako by se

řeklo že zajatci musejí zůstati v

našich rukou do neurčitá poně-

vadž jejich držení je naSím nejpů-sobivější- m

prostředkem ku sro-

vnání účtů našich se Španělskem
a dosažení od něho uznání naší

neodvislosti'

Filipínci tvrdí že oni opanova-

li celou zemi mimo Manilu a do-

bytí toto umožnili obklíčením mě-

sta se všech stran při čemž ztra-

tili tisíce svých bojovníků Sám

admirál Dewey a belgický a

cký konsul uznalk prý svrchova-

nost Filipínců žádostí o povolení

když chtěli navštíviti vnitrozemí

Ku konci žádají Filipínci vlády
světové aby přiměli Washington
ku "zastavení nespravedlivé vál-

ky jež pustoií naší zemi"
Z velitelství osmého armádního

sboru vydán byl generální rozkaz

v němž Otis děkuje dobrovolní-

kům za jejich služby v kampani

filipínské v době kdy oprávněni
byli jil k návratu do Spojených
Států '
Sbor generála McArthura se-

stávající ze 4000 mulů postoupil

Čtyři míle za Sas Fernando a po-

razil 6ooo Filipínců kteří na od-

por se mu postavili Nepřítel
couvl zanechav za sebou mnoho

mrtvých raněných

"rafovaných vychází na íevo že
:x_„x 1: x _:i

Ojtf ui atriu pci um v yiv-
-

oainách a do dvou ho-jpi- li

šest mil podél drá

hy 4ÍŽ po každé straně šiky
jejich sahaly do vzdálenosti dvou
mil Na noc utábořili se dvě míle

od Angeles z něhož" podniknuty
budou všecky výpravy a operace
ni místě ze San Fernando kde za-

nechána posádka 600 mužů silná

Filipínci byli překvapeni ježto
očekávali že Američané potáhnou
proti Tico Setrvali jako oby-

čejně v zákopech dokud nebylo
jim příliš horko a potom couvli v

nepořádku Nyní ustupují západ-
ně směrem k Poricu

Dvanáctý a sedmnáctý pluk
byl) v nejprudším ohni a také

utrpěly největší ztráty
Krajina přes niž vojsko naše

táhlo pokryta jest baiubusovými
houštinami a kde nalézala se rý-

žová pole ta byla rozmoklá tak
že vojáci až po kolena do bahna

zapadali Americká ztráta v zá-

pasu tomto byla do 3 hodin osm

zabitých' a 26 raněných Zprávy
docházely však velmi pomalu jež-

to linie byla pět mil široká a tu je
dosti možno že obětí bude více

Vojsko naše čeká nyní u Angeles
na děla jichž doprava následkem
rozbředlé půdy je velmi obtížná

Angeles jest nejbobatším mě-

stem severně u Manily a je mno
hem výhodněji položeno nežli
San Fernando kde vojáci naší

byli neustále obtěžováni nočními

útoky nepřátelskými- -

NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

POLITICKÉ

Z Washingtonu

X Odbor státu obdržel od ital-

ských úřadů opis zprávy podané

markýzem Romanem sekretářem

italského vyslanectví ohledně lyn-

čování pěti Italů v Louisianě Ze

zprávy této vysvítá že italské

úřady pohlížejí na celou věc velmi

vážně a spatřují v ní kousek ne-

obyčejně barbarský Markýz Ro-

mano na základě důkladného vy-

šetřování tvrdí že není žádných
polehčujících okolností že Dr

Hodges první tasil zbraS a že De

Fatta vypálil na obranu svého

padlého bratra a nikoli jako útoč-

ník Po lynčování prvních dvou

mužů dav navštívil dvakráte věze-

ní a vyrval odtamtud ostatní tři
muže kteří neměli ani tušení o
útoku na Dra Hodgese Z toho

vyvozuje markýz Romanože dalo-l- i

by se první lynčování aspofi
částečně ospravedlniti pro druhé

není nejmenší omluvy
X Odbor námořnictva se do-

slechl že prý admirál Dewey na

své cestě do Spoj Států navštíví

také Londýn Ve Washingtoně
kde dosud nezbavili se anglosas-sk- é

mánie rádi by to viděli

X Pedro Pequeno jeden z do-

zorců povolaných gen Brookem

pro kubánský census přijel v úte-

rý do Washingtonu za účelem

porady s úřadníky odboru války
pod jehož dohledem sčítání pro-

vedeno bude

X Ze zpráv obdržených řídíte-le- m

mincovny vychází na jevože
během přítomného období přive-

zeno bylo do Seattle Wash za

14900000 zlata z Alasky Do

San Franciska přivezeno bylo asi

za 12700000 drahéVo kovu Tyto

obnosy nepředstavují však celko-

vou těžbu v Alasce neboť zlato

bylo do země přivezeno jinými

ještě cestami nežli přes Seattle a

San Francisko
X Právě tisknou se dvoudolla-rov- é

bankovky jichž rytiny jsou
velmi pěkně provedeny a zárovefi

dbáno bylo toho aby byly co ne-

jobtížněji k padělání

Populisté v Ccorfll
rozhodli se na koníerenci v Atlan-t- ě

odbývané zanechat! spolku s

demokraty a postavit! své vlastní

kandidáty pro úřady státní okres-

ní i obecní Do příští konference

pozván byl Wharton Barker z

Filadelfie prezidentský kandidát

populistů
-

Biďte UM

a ožívejte Cbaaberlaloův lét proti
koliee choleře a prftjma vata bole-tU- m

ialodka a vcékarýaa nepravfclei
vnitř aeati YrlASÍ Háf

Hrr na povstalce!

Nový sekretář války E Root
tázán byl zástupcem Spojeného ti-

sku zda-l- i v budoucnost! válka

proti povstalcům bude s náležitou
rázností vedena Obrátil prý se

na podpatku jako by do něho
střelil a zvolal: '"Ano pane vál-

ka na Filipínách vedená bude od

nynějška s veškerou možnou ener-

gií Všichni lidé všechny zbraně
á všecky zásoby nutné ku potlače-
ní povstání budou 'zaopatřeny
beze všeho odkladu'' ' Dále vy-

jádřil se Root Že po skončení de-

štivého období bude míti Otis

50000 vojáků a nedostačf-l- i to
bude mu jich posláno ještě více

Nouze o dšlnictvo

Miuneapolským Times sděluje
se z Dulutb: Nedostatek dělni-ctv- a

je větší nežli kdykoli před
tím a mzda je $2 denně Duluth
zůstává středem poptávky po pra-

covních silách a minulý týden vy-

pravoval nádenníky skrze Saint
Paul a Minneapolis Majitelé

říkají že je to nemožno-

stí udržeti dělnictvo blíže měst
ačkoli mzdy jsou větší nežli V

Dakolě Jeden Železniční kontrak-to- r

platí nejvyšší mzdu za náden-nicko- u

práci ve Spojených Stá-

tech avšak lidé - mu utíkají do

Dakoty kde příštím týdnem za-

čnou žně Pily v tomto okolí

právě zvýšily mzdu za těžkou

práci a obyčejní pomahači v do-

lech dostávají po $2 Nedosta-

tek pracovních sil pocítili též ní

zájmý Nedostává se jim
dělníků ku práci na lodích i na

dokách a mnozí zaměstnavatelé
dobrovolně zvýšili mzdy

-

Katoličtí temperencláři
V Chicagu koná svůj 29 vý-

roční sjezd jednota katolických

temperenclářů jež čítá prý 900
místních sborů a 80000 Členů

Při této příležitosti oslaveno bude

padesátileté jubileum návštěvy
kněze Matthew9a v této zémi

jmenovaný duchovní zahájil tem-perenč- ní

hnutí v Evropě -

Rozhořčení "spravedlivých"

Joseph M Britton vážený ob-

čan z Bloomfield Ind obžalován

byl před časem velkou porotou
pro nedovolený prodej lihovin
čímž na sebe poštval všecky ře

a scvrklé baby ve jme-

nované osadě V pondělí v noci

přepaden byl dokonce ve Svém

domově tak zvanými bílými kukle-

ni i vytažen do lesa a zatím co ně-

kteří lotři hlídali jeho rodinu aby
pomoc přivolati nemohla skopán
a stlučen až v bezvědomí ležeti
zůstal Paní Brittonová praví že

v něktetých vetřelcích poznala
vesnice

Zprávy z armády

Druhý pluk oregonský propu-
štěn byl ze služby Spoj Států v

pondělí v San Francisku Každý
muž obdržel propouštěcí listinu od

důstojníka a poodstoupil ku

od něhož obdržel co mu

strýček Sam dluhoval Velitel

pluku brigádní generál Owen

Summers rozloučil se s hochy
svými krátkou řeči v níž děkoval

jim za věrnost a oddanost ve služ-

bě a udílel jim různé dobré rady

pro budoucnost

Mohutná filipínská armáda

Z výkazu sestavěného v odboru

války vysvítá že 22 srpna bude
v Manile neb na cestě k Filipí-
nám 46000 mužů Všichni do-

razí na ostrovy před započetím
suchého období Celkem vypra-
veno bude z této země deset pluků
dobrovolnické pěchoty 13000
mužů nováčkové pro pluky sorga-nisova-

na Filipínách 1900 no-

váčkové pro pluky pravidelné

3500 osm škadron jízdy 965

lodních vojáků 400

Všade catíji Deweyho
Admirál Deweý jenž očekává

se do Spojených Států počátkem
října dopsal washingtonskému

výboru kterýž připravuje mu uví-

tání ve městě spolkové vlády Ze

spokojen jest a programem jaký
president schválí Pozvání do Fi-

ladelfie admirál odřekl Je prý
dosud členem filipínské komise

jel sejde se ve Washingtonu brzy
po jeho návratu a v případě tom
bude nucen hleděti si svých povin-

ností Pozvání k banketu spolku
illinoisských továrníka Dewey tél

oznámila - železnici Colorado &

Southern že nebude déle trpěti
aby černí posluhové zastávali po-

vinnosti brzdařů na společných
vlacích těchto korporací mezi
Denver a Pueblo Poněvač Colo-

rado Southern používá tratí drá-

hy Santa Fé bude nucena podró-bi- tí

se tomuto nařízení Černoši
konali špatně své povinnostičímž
konduktéři nejvíce trpěli Jednou
se stalo že černý zřízenec opoměl
zatáhnout! brzdy když konduktér
skočil a týž byl nechán pozadu
Když to bylo spozorováno vlak
musel se vrátiti na stanici

Ze svita průmyslu a práce
'
U nejpřednějšího časopisu new-

yorského Sunu vypukla stávka v

technickém oddělení a způsobila
Správě závodu mnoho nesnází
Poněvadž " sazeči v New Yorku

jsou dobře sorganisováni nepři
hlásili se žádní skébové a proto
přivezeni byli z Filadelfie na par-

níku Endeavor počtem 1041 Stáv-ká- ři

měli však na lodi svého
člověka a týž příchozím podal ná-

ležité vysvětlení s výsledkem ie
všichni až na čtyři odepřeli pra-cova- ti

U Sunu strajkuje celkem
68 nočních sazečů 31 denních sa-

zečů tíicet stereotypovačů a šest

tiskařů — V uhelné oblasti penn-sylvansk- é

jest 5500 havířů na

stávce Požadují vyšší mzdu —

V Clevelandu dosud násilnosti

nepřestaly Ve středu o půl dru-

hé hodině ranní vyhozena byla
kára blíže kolny na Euclid ave a

řidič povážlivě zraněn Na štěstí
nalézal se v káře pouze jeden pa-

sažér Z města bylo již všecko

vojsko odvoláno avšak dojde li k

dalším výtržnostem bude asi

milice mobilisována

z kuby
Veteráni provincie Santa Clara

rozhodli se ve své nedávné schůzi

poslati do Washingtonu petici v

níž žádají za zařízení trvalého způ-

sobu vlády na ostrově Navrhují
zavedení všeobecného práva hla-

sovacího a rozvržení poslaneckých
distriktů tak aby na každých 21-00- 0

obyvatelů připadl jeden zá-

stupce a sbor jejich sestavil prá-

voplatnou ústavu

Kubánský generál Rosas jenž
velel brigádě pod gen Gomezem

předložil dopis od poslednějšího

guvernéru Brookeovi se žádostí

aby vyplaceno mu bylo $200 z

ostrovních íondů poněvadž prý
prokázal mnohé cenné služby bě-

hem revoluce Gen Brooke roz-

hodl však že nemůže povoliti

žádných peněz k takovému účeli

a v tom smyslu odpověděl Gome-zo- vi

Rosas po té pomohl si ku

£15 jež ležely bez dohledu v kan-

celáři a byl uvězněn ve Vivac

to bastile Když přátelé

jeho pomohli mu z vězení dostal

se do rvačky na ulici a zatčen byl

opětně Konečně prohlásil že

nabažil se života v takové nevděč-

né zemi a že by odejel kdyby je-

nom měl na cestu Policejní in-

spektor plukovník Baccalao naří-

dil tedy aby dopraven byl na loď

jež právě připravovala se k odplu
tí do Colonu Colombie vlasti to

Rosasovy a hlídán byl až parník

kotvy vytáhne To se též stalo a

Rosas vyhnán bez centu ze země

pro niž dle vyjádření samotného
Gómeze bojoval v obou revolu-

cích _
DROBNÉ ZPRÁVY

Šerif z Ponca City Okla od-

vezl si t Los Angeles Cal Clyde
Mattoxe jenž se má zodpovídat! z

vraždy Mattox během své divoké
životní kariéry zabil pět lidí

Ezpressní vlak z Los Angeles
vyjel x kolejí jižně od Los Palos
a parostroj a devět vagonů sřítilo
se s hráze Stroivedoucí Con
Ford a topič Wood byli k smrti

opařeni a několik cestujících pora-
něno

V Des Moines chtěl se náden- -

ník Fred Hunnell zastřelit a po
něvadž niu syn jeho 29letý Arcbie
bránil skolil ho ranou do srdce

Když seznal dosah svého zločinu
kvílel av neustále fikal jak měl

syna svého rád ale vedlo se mu

15 centů na 13 jež se platí na

pojistné v obnosu $600
1 Na po-

jistné y obnosu $1000 platí se 41
centů Příští sjezd usnešeno "od-

bývali za tři roky a sice v Cleve-

landu O

1 Svobodná obec v Chicagu
jejímž řečníkem jest pan F B

Zdrůbek usnesla se v poslední
své schůzi na resoluci vyslovující
úctu a oddanost k účení zemřelého
velikého hlasatele svobodářství
Roberta Ingersolla

H Právě se dozvídáme že v po-

lovici minulého měsíce zemřel ná-

hle v Hamburku pan Josef Pastor

tamnějŠÍ přeplavní jednatel Pan
Pastor byl před třiceti lety obČa- -

nem americkým Po kolik roků
zaměstnán byl u německého časo-

pisu v New Yorku Pak v letech
1867 a 1868 redigoval nově zalo-

žený časopis v Chicagu 'Pokrok'
vrátiv se v roce později zmíněném

zpět do New Yorku Když pak v

roce 1870 utvořilo se vydavatelské
družstvo kteréž vykoupilo od

Národní Noviny po-

volán k těmže poznovu Pastor z
New Yorku a redigoval je až do

požáru Chicagského Po ohni od-

jel zpět do New Yorku a brzy
na to do Hamburku - kdež vstou-

pil do služby anglicko-hambursk- é

společnosti kdež po dlouhou řa-

du let působil a konečně samo-

statné přeplavní řiditelství si zří-

dil Zemřel prý náhle vadou sr-

deční

1 Dozvídáme se z Manitowocu
od paní Emilie Kraj nikové že dne

3 srpna skončila běh života svého

pani Šimonková vdova po panu
Václavu Šimonkovi rodáku po-

kročilém a uvědomělém kterýž
býval v Čechách učitelem a v 1

tech padesátýeh do Ameriky se

přesídlil jsa jedním z pionérů
a zakusiv v okolí

Manitowocu veškeré strasti osad-nick- é

jež zemřelá nyní družka je-

ho trpělivě s ním snášela Pan ek

předešel manželku svou

minulý rok Zemřelá paní Šimon-
ková přála sobě aby mrtvola její
byla spálena a popel vložen do
hrobu jejího nebožtíka manžela
tak aby spolu v jednom rovu

odpočívali a přání jejimu ovšem

bylo vyhověno Zemřelá byla
matkou obou doktorů Šimonků v

St Paul Minn a Milwaukee
Wis Zarmouceným vyšlovujem
naši soustrast

1 Chicagští bankéři H Claus-seni- us

& Co ohlašují že se hle-

dají následující dědicové jež dědi-

ctví očekává Karel Vilský z
Nové Vsi Hugo Panzner z Pra-

hy Karel Sinakovič z Lovosic
Teresie Seitz z Plzně dědicové F
Touška z Třeboně Dědicové

maji se hlásiti přímo u H Claus-seni- us

& Co Chicago III

Zastávka ve Washingtonu a

Philadelphii

Lístky do New Yorku připouští
desetidenní zastávku ve Washing-

tonu a Philadelphii a nestojí o nic

více než lístky po pennsylvanské
dráze z Chicaga Pět vlaků každo-

denně vyjíždí z chicagského Union
nádraží na východ po této dvojná-
sobné dráze skrz Indiánu a Ohio
O jizdní řád ceny dopravní a jiné

zprávy obraťte se na HRDering
A G P Agent 248 S Clark St

Chicago 111 ' 95x3
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Nákladem Pole Zip vydána byla
brožůrce pFedn&Ska pod rfíe uvedeným
názvem kterou připravil p l J Pai
da pro literární klub Aatorovy knihov-

ny v New Yorku a upravil pak pro mí-iřn-fk

Midland Monthly Tento íeak
překlad přednášky tvoří brožurka M

stránek obaahnjlcí vyobrazeni Jam
Hasa Jana žilky Jana Amose

Josefa Jungmana Cena
ponte 10c třeba v kolkách Dva sešity

(čnfktt Midland Monthly obsahu-

jící taiéi pfcdfiáikn v anličinC aa
Veta Fofcrok ZMd

prý v poslední době tak špatně že

odhodlal se k násilnému ukončení

života Hunnell prohlásil že

ochoten jest viseti za zločin svůj

Pro vdovu po Šerifovi Házen-ov- i
z Converse okresu vé Wyo-ming- u

jenž usmrcen byl při stíhá-

ní lupičů kteří přepadli vlak Union

Pacific dráhy blíže Wilcox sebrá-

no bylo již téměř $6 000 Nejvíce

přispěla dráha Union Pacific a sice

Částkou $2500

ČEŠI V AMERICE

1 PlzeSský Sokol chicagský vy-

dal do veřejnosti v těchto dnech

půlletní finanční zprávu z níž vy-

svítá že čistý výtěžek za onen půl
roku obnášel $79259 Jmění
Plzeňského Sokola obnáší dle oné

zprávy $6656833 a dluh $36859- -

86- „:::':
1 Minulou sobotu vystoupil z

redakce před několika týdny v

Clevelandu založeného denního

listu "Američan" p Pavel Albieri
a sice stalo se tak prý následkem

nesplnění mu umluvených podmí-
nek

1 V Severní Dakotě vznikly ne-

snáze dru Formánkovi velmi do-

bře známému v Chicagu Někte-

ré časopisy dokonce přinesly zprá-

vy o jeho zatčení což ale časopis

whapetonský popírá Potvrzuje
ale že dr Alyn přijel ze Sheldon
do Whapeton aby zatkl dra
Formánka ale neučinil tak pouze
z té příčiny že státní návladní

nebyl doma Příčina nesnází jme-

novaného doktora jest tato Roku

1895 přijala zákonodárná státu

Severní Dakoty zákon kterým se

zapovídá provozování lékařské

prakce každému kdo by neměl

odbyté tři běhy po 6 měsících na

nějaké známé lékařské koleji Dr

Formánek ale graduoval tři běhy
na Rush College ale ne šestimě-

síční nýbrž jen pětiměsíční Wha-

petonský časopis stojí při straně
dra Formánka a praví že v době

kdy graduoval na Rush College
nebylo kursů o šesti nýbrž jen o

pěti měsících

H Rakousko-uhersk- ý konsulát

jehož úřadovna nalézá se v čísle

520 Dearborn ave žádá si vědět

adresy následujících krajanů: Pa-

vlíny Březové Františky Chlád-kov- é

Františky Kolářové prof
Hlobílka manželů Josefa a Anny
Halíkových Johany Křížové Be-

dřicha Mikoláška a Anny Pospíši-
lové

H V městě Detroit odbývala
Česko-Římsk- á Katolická Ústřední
Jednota Žen Amerických sjezd od

25 do 29 července Sjezdové
práce zahájeny byly v úterý ráno

25 července během nichž usne-Sen- o

aby každý spolek k Jednotě
náležející a čítající 50 údkyS vy-

slal zástupce do sjezdu Státi se
tak nemusí nemá-l- i spolek onen

peněz a oznámil-l- i to předsedkyni
sjezdu Za členkyně nebudou při-

jaty ony ženy které nebyly v ko-

stele oddány a jsou-l- i již členky-ně-

nemají tam býti trpěny
Usnešeno dát Jednotu inkorporo-va- t

ve státu Ohio Za údkyně
budou přijímány ženy od 40 do

45 let pouze na základě úředních
listin (křestní list a p) Úmrtní
příspěvky mají spolky odvádět

nejdéle do 25 dnů Ze zpráv
vychází na jevo že Jed-

nota čítala roku 1898 53 čísel ny-

ní čítá 63 vzrostla tedy o 10 s

4190 údkyněmi Každá údkyně
dostane první listinu poslední vů-

le zdarma za ostatní musí platiti
po 10 centech Dosavádní pod-

pora úmrtní na $600 a $1000 zů-

stala Údkyně která náleží k Jed-

notě ve stáři od 40 do 45 roků a

přeje si přestoupiti na podporu v

obnosu Itooo musí složit! $500
ve stáří od 30 do 40 $1000
Všechny musí podati lékařské vy-

svědčení' Není dovoleno přestou-

piti z pojistného na 1 1000 na ob-

nos $600 Assesmenty sníženy a


