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Partnera Uníon Iimurance Co v

(Jrand Inland Neb jeat nyní íáko- -

nitř oprávnřna pojiAťovat obilí na

poli proti ákodám ppuobeným kru

pobitím a její zpunob
'

pojinťovánl

jent riániedující: Když by si nřkdo

dal k př poj iulit 80 akru obilí do

lítané když by úroda tato krupobitím
uničena byla za každý akr $5 v cel

ku tedy 300 dolaru t čehož platí

polecnoHti 6 proc na prémii to jewt

118 1 Když by veékeró po-lečn-

Hplacenó prémie ku kryti
veškerých krupobitím HpuHobených

řkod nepOHtačovaly zavazují ho čle

nové přijmouti takové procťctojaké
by na nř dle kolektovaných prémií

připadalo Když by vřak ztráty byly
menňí než veftkeró přínpřvky členu

bude přebytek člennm navrácen

ČlenHlvo pojiŇtřné proti Akodám

Hp&Hobeným krupobitím volí ni uvé

delegáty kteří ne Hojdou každý rok

v rnČKÍci říjnu HoučaNnř a ředitelem

RpolečooHti a zjiiítivfti) veikeró Škody
a přÍHpřvky oznámí víe řádné oxtat

ním čleuflm Farroea Union InHur-an- ce

Co začala pojinťovat proti ško-

dám obnřm rpunobeným v roco 1880

a zaplatila vždy poctivé veAkeré Ško-

dy Od roku 1888 zaplatili její čle-

nové pouze jednou plnou prémii a
OHtatní leta vždy ménČ než co ho

platit uvolili

Ačkoliv nřkteré kapitalistické ti

a níkolík státních uřadníku

namáhalo ne apolečnoHt naíi očeruo
váním její zprávy zničit přentála ta-

to veškeré tyto nájezdy vítězné a

dnea jent ncjlacinéjáí a nejpolehli-vřjí- í

pojiifovacl Np4)lečaoHti v Ne-bran-

— A jak e osvřdčila v dona-vadní- ra

svém pnaobenf tak oavřdčí

ho i v pojiáťovánf proti krupobití
Kdo chce mít tudíž rvou úrodu

bezpečné pojiAtřnou neebf ni ji po-ii"-

u této apnlečnoHti která nepra-

cuje pro žádný zisk nýbrž pro užitek

výeh členft jaouo čisté farmerskou

vzájemné pojiíCovacI npfdečnoatí
Kdo by si přál bližSIho vysvřtlení
nechť dopíňe nlžepodepsaným
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Tedy nvfn prou by l+eh nemohl

pokrafotati jk na venkov tak i v

mřatl a zdali a4m oto nemul a!

zlákali duvlrtt a jiných tak aoft
ml4laj která dorftt4 a chopí
ťch pfllriitoatf které jí takřka
kla-l'i-i do ceatf a nčiní m co

molné k zachov4nt ('whhm jejich

poklad hiatorieký na který ae činí

takové útoky neodolatelné a právé

proto muaíme hledřti k vřci kterou

by sfl daly KÍecky vady napravili v

čeakém Roeíaliamu a vSe co jil do-

brým jeat zlepšili
Nule podívejme se na spolky

podporující jsou li založeny na do

brýeh základech Vykonají mnoho

dobra pro své přívrlence v čas bí-

dy nemoci smrti atd a jtn nutnost

vedla k jejich vzniku a jich exi

stenci

1'ončvad! nastala doba kdy Člo-

věka nejvřtSt nepřítel jest človřk
a človéčenstvo se dělí na dvě tří-

dy totiž věda a neuvřdomřlost

musí se nřco podobného činiti aby
se ony strany co nejvíce udržovaly
v rovnováze neb jedna strana by
míla výhodu nad druhou tak jako
má kapitál výhodu nad prací
Tedy podejme pomocné ruky ku

věci této a zbudujme spolek i uče- -

liste na silných základech a ze

zdravého "materiálu" pro vzdělání

české mládeže v jazycích nejužiteé-nčjSIc- h

a vypomáhání jim v čase

nemajetnosti čím by se povzbuzo-
val úmysl vzdělávací Nedá se

očekávati že by strana která má

výhodu nad jinou by dala na sebe

čekali ale chceli neuvědomčlost

státi v rovnováze ho svým odpůr-
cem musí si pospíšiti
Kdyby našinci na místo scházeni

se k sudu s pivem se scházeli do

besed vzdělávacích dali přednost
přednáSkám jednajícím o věcech

které by prospěly mnohému osad

niku velmi nežli opici a ony pe
nlze dali k účelu zdravějšímu
možná že ly CeSi nysí tolik ne

zkusili od všelikého šupáka Za

jedno by se dovedli bránit a za

druhé neměl by nikdo žádných pří
čin k poličkovánf Uzavírám v

naději že nejsem nám v onom sou-

hlase Na zdar

Jos Křikač
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sím vám sdélit že 21 května a 12

června bude opět poloviční cesta do

Oklahomy a Kansasu Bude to stát

asi 11100 i Lincoln do Ilennessey a

zpět Od nás se jich tam též hodlá

několik podívat Jak vám známo

bylo tam letos t jara velké sucho a

větry ale nyní tam hezky namoklo

tak to opět vyhlíží lépe Kdo by se

tam hodlal podívat nechť mne do-pf- íe

— Musím vám též sdělit že

před několika týdny náá nejmensí
hoSik 5 roka starý onemocněl na

Sarlach a dyfterii Měli jsme nej-lepší-

lékaře ve Wahoo a on pravil
žo mu již ládné pomoct není Tož

poslali jsme pro 9r Malocha do

Prahy a kdy! přijel kroutil nad ním

hlavou neb noo před tím hoch ji!
umíral an byl jil relý studený Lékař

pravil že kdyby jej byl viděl aspoň
den před tím a tři myslil že jest jil
pozdě leč přece hned mu dal celou
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Obyvatelů jft v obou třeli "tátech
udrui řídco a totiž ve Wyomingu na

roi loze 97K)0 Stverefnlch mil 60705

obyvateli a v Idaho na 81800 řtver
rofltch 81385 obyvatelO dle utaťifti- -

ky a roku 18U0 Divuo Jeat kterak

národ ten žije v třeli aiicboparech
vřtíinř obyvatelA tamních víak au

iokvtuií výživu dráhy an domácí

tvlřata vyhlížela bfdnř jen k5že a

kotili a tu a tam nřjaká kontra ležela

ohlodaná Hiiad od vlkfl kterýchž je

tam hojno-- t

Koocénč jíme ne ocitli na hranici

Oregono a tnflj opolečník ařa: býti

neirpřlivýmkdyž opřtfpatřil hory a

obrovnkó áŽlabiny a pravil: "U vfiech

rohatých což to lepil nebude vldyť
mnř t toho již hlava bolí 1" Povídám

mu na to: "Jen buď trpělivým v

krátkOHli KpalMuiu polohu krásnou"
Na to ite utiAil Za malou chvi!

vlak vyjel z úžlabin a vyHokých hor

na kráHnou jen málo vlnitou polohu

a tu začal ni libovali že přec jednou
třm "kalám piiHtiuám a roklím bude

konec Na to odložil klobouk a hla-

vy otevřel okno a šíral do vřech

možných končin tamčjĚÍ polohy na

řež mu vítr překazí jeho milý po
hled totiž nav I mu plnou tvář pinku
který je tam tak lebky že vítr n nim

vřje jako ho anlhern Na to zavřel

hhitř okio protřel ni oři a naadiv
řfrák na hlavu uvelebil no lépe
křeHle a nřjakou chvíli HetlI zadu

mán až konečně usnul Vítr vál jako

nbčnily a písek řlebal notní do oken

vlaku tak že cettujfcí bylí v mató

chvili jako mlynářilí posypáni pra
chein Nechal jtern jej malou chvíli

jefitř apáti nežli Rpatříme prkenné

hradby podři dráhy kteréž chrání

koleje před "pountou plaku Na to

pravím: "Viitávej a nyní pečlivř po
hleď do přírody" UrM viíemožiii

zrak do okna ja zvídavým opatřili

plukové távřjí o kterýchl jnem ho

byl dříve upravil a ikutcčcř ianul
nad lim kdyi apatřil leželi třaad při

plotech dráhy távřje plaku 10 aí 20

stop vyaoké Uplynuly as dvě ho-

diny nežli poé ala býti poloha opřt
ménř kopčitá nace! jnine nn octli u

veletoku y Columbia lam ne

bylo lze tři opatřili pudu lepáí ne
dříve a jen ní kohk tuctu indiánských
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